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Tento zväzok Kroniky mesta Malacky za rok 2017 obsahuje 121, 

slovom stodvadsať jeden číslovaných strán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrúhla pečiatka mesta  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  

Primátor mesta  

 

 

 

Kronikár:  

Mgr. Martin Macejka  

Narodený: 15. 4.  1982 v  Skalici   

Povolanie: kultúrny pracovník, MCK Malacky –  Múzeum 

Michala Tillnera  

Funkciu kronikára začal vykonávať: v  apríli 2007  



 3 

OBSAH  

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O  MESTE ................................................................ 7 

Poloha mesta .......................................................................................................... 7 

Demografická situácia  ....................................................................................... 7 

Symboly mesta ...................................................................................................... 7 

2. VEREJNÝ ŽIVOT  ........................................................................................ 11 

Samospráva mesta  ............................................................................................. 11 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  ...................................................................... 11 

Primátor mesta  ................................................................................................... 12 

Hlavný kontrolór  ............................................................................................... 12 

Komisie MsZ ........................................................................................................ 13 

Rada seniorov a osôb so zdravotným postihnutím  ............................... 14 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva  ....................................................... 15 

Mestský úrad (MsÚ)  ......................................................................................... 17 

Mestská polícia (MsP) ...................................................................................... 18 

Mestské organizácie  .......................................................................................... 20 

Zastupiteľstvo BSK ........................................................................................... 22 

Iné inštitúcie  ........................................................................................................ 23 

Medzinárodná spolupráca  .............................................................................. 26 

Iné udalosti  .......................................................................................................... 26 

3. EKONOMICKÁ OBLASŤ  ......................................................................... 30 

Hospodárenie mesta  .......................................................................................... 30 

Dane a poplatky.................................................................................................. 31 

Nezamestnanosť  ................................................................................................. 34 



 4 

4. SOCIÁLNA OBLASŤ A  ZDRAVOTNÍCTVO  .................................... 35 

Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS)  ....................................... 35 

Detský domov Macejko  .................................................................................... 35 

Vstúpte, n. o.  ....................................................................................................... 36 

Betánia  ................................................................................................................... 37 

Rómovia na Družstevnej ulici  ....................................................................... 37 

Nemocnica ............................................................................................................. 37 

Zdravotné strediská  .......................................................................................... 38 

Slovenský červený kríž (SČK)  ...................................................................... 38 

5. ŠKOLSTVO A  VZDELÁVANIE .............................................................. 39 

Mestská školská rada  ....................................................................................... 39 

Školy a  školské zariadenia  ............................................................................. 40 

Materská škola (MŠ)  ........................................................................................ 40 

Základné školy (ZŠ)  ......................................................................................... 41 

Spojená škola, Pribinova ul. 16/1 ................................................................ 48 

Základná umelecká škola (ZUŠ)  .................................................................. 49 

Gymnáziá  .............................................................................................................. 50 

Centrum voľného času (CVČ)  ...................................................................... 53 

Jazykové centrá  .................................................................................................. 54 

Poradenské centrá  ............................................................................................. 55 

6. KULTÚRA  ....................................................................................................... 56 

Mestské centrum kultúry (MCK)  ................................................................ 56 

Najvýznamnejšie kultúrne podujatia  ........................................................ 60 

Umelecké súťaže  ................................................................................................ 60 



 5 

Prvomájové Malacky  ........................................................................................ 61 

7. TURISTICKÝ RUCH A  HISTÓRIA MESTA  ..................................... 62 

Turisticko- informačná kancelária (TIK)  ................................................. 62 

Publikácie  ............................................................................................................. 62 

Pamiatky ............................................................................................................... 63 

8. MÉDIÁ  .............................................................................................................. 66 

Mestské médiá  ..................................................................................................... 66 

Regionálne tlačené médiá  ............................................................................... 66 

Internetové stránky o  Malackách  ............................................................... 66 

9. CIRKEVNÝ ŽIVOT  ..................................................................................... 68 

Farnosť Malacky  ................................................................................................ 68 

Kongregácia Notre Dame  ................................................................................ 70 

10. ŠPORT  ............................................................................................................ 71 

Udalosti  .................................................................................................................. 71 

Športové kluby a oddiely  ................................................................................ 74 

Športoviská  .......................................................................................................... 94 

11. DOPRAVA A POŠTA  ................................................................................ 96 

Pošta ........................................................................................................................ 96 

Doprava, cesty ..................................................................................................... 96 

12. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VÝSTAVBA  ....................................... 100 

Zber odpadu....................................................................................................... 100 

Kanalizácia  ......................................................................................................... 101 

Mobilná meracia stanica kvality ovzdušia  ............................................ 101 



 6 

Výsadba stromov  .............................................................................................. 101 

13. SPOLKY A ORGANIZÁCIE  ................................................................ 102 

14. VÝROČIA, ÚMRTIA  .............................................................................. 104 

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK  ........................................................ 107 

PRÍLOHY ............................................................................................................ 109 

 



 7 

1. Základné údaje o  meste 

 

Poloha mesta 

Mesto Malacky sa nachádza v  juhozápadnej časti Slovenskej  

republiky, v južnej časti  Záhorskej nížiny. Približne 35 km južne od 

mesta leží  hlavné mesto Bratislava, neďaleko mesta sa tiež nachádzajú 

hranice s  Rakúskom a  s Českou republikou. Zemepisná poloha mesta 

je:  48°26′09″ zemepisnej šírky a 17°01′04″ zemepisnej dĺžky .  Územie 

Malaciek sa nachádza v nadmorskej výške od 148 metrov pri  

Jakubovskom rybníku, cez 190 m. n.  m. v oblasti  Orlovských vŕškov 

až po 217 m. n. m. v chotári.   

 

Demografická situácia  

Na konci roka 2017 mali Malacky podľa údajov z MsÚ 18 7 93 

obyvateľov. Z toho bolo 9 713 žien a  9 080 mužov. Z  celkového počtu 

bolo 3424 osôb vo veku do 18 rokov. Na trvalý pobyt v meste sa 

prihlásilo 432 občanov a na prechodný pobyt 39. Odhlásilo s a 372 

obyvateľov mesta. Narodilo sa 218 detí, zomrelo 192 ľudí. V meste sa 

v uvedenom roku zosobášilo 114 párov, čo bolo o  deväť viac ako 

v predchádzajúcom roku. Z  toho bolo 70 civilných a 44 cirkevných  

sobášov .  

 

Symboly mesta 

 

Erb mesta 

Erb mesta Malacky tvorí v modrom štíte pod strieborným 

kaštieľom a zeleným stromom bežiaci  strieborný diviak. Erb mesta je 

zaregistrovaný v heraldickom registri  Slovenskej republiky.  Súčasný 

erb bol vytvorený v  90. rokoch 20. storočia na základe najstaršieho 

zachovaného erbu mesta,  pochádzajúceho od zemepána Štefana 

Balassu z roku 1577. Kaštieľ v  pôvodnom erbe nepredstavoval dnešný 
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pálffyovský kaštieľ,  ale pôvodný zámok Balassovcov, ktorý bol v  17. 

storočí prestavaný na kláštor.  

 

 

 

Vlajka mesta 

 

Vlajka mesta Malacky zobrazu je farby mesta a skladá sa z troch 

pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky –  bieleho, modrého a zeleného. 

Vlajka mesta môže byť doplnená na prednej polovici erbom mesta a 

ukončená zástrihom do 1/3 jej dĺžky.  

 

 

 

 

Pečať mesta  

 

Pečať tvorí erb mesta Malacky s hrubo pisom: „MALACKY“ .  
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Logo mesta 

 

Logo sa stalo ďalším oficiálnym symbolom mesta v roku 2003. 

Autorom loga je Vladimír Jurkovič a  Stano Bellan.  

 

 

 

 

Znelka mesta 

 

Autorom hudby znelky mesta je Peter Müller, autorom textu 

Stanislav Bellan.  Obaja autori boli  ocenení cenou primátora mesta 

Pálfiho srdce. Text znelky znie:  

 

Nech má z nás každý  

mesto v srdci navždy.  

Ten, kto tu našiel  

prameň živých vôd.  
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Všetko, čo chceme,  

je v tomto kúsku zeme.  

Toto je naše  

miesto pre život.  

 

Insígnie mesta  

 

Insígnie mesta Malacky tvorila primátorská reťaz. Pozostávala z 

medaily,  na ktorej  bol erb mesta, a ohniviek tvoriacich reťaz.  

Primátorskú reťaz uchovával primátor mesta.  Mestské insígnie 

používal na pôde mesta primátor alebo MsZ schválení poslanci pri  

slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach mestského 

zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch. Na pôde mimo 

mesta používal mestské insígnie primátor na vyjadrenie symbolu 

štatutárnej reprezentácie mesta pri slávnostných príležitostiach, 

oficiálnych ceremoniáloch a podobne.  
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 2. Verejný život  

 

Samospráva mesta  

 

Jedným z  najdôležitejších predpisov, ktorými sa mesto riadilo,  

bol zákon o  obecnom zriadení. Podľa uvedeného zákona samosprávu 

obce vykonávali obyvatelia mesta prostredníctvom orgánov mesta –  

primátora  a mestského zastupiteľstva 1.  

 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  

MsZ bol zastupiteľský zbor mesta, zložený z poslancov 

zvolených v priamych voľbách. Podľa zákona bolo úlohou MsZ 

rozhodovať o základných otázkach života mesta,  týkajúcich sa 

hospodárenia mesta, rozpočtu, územného plánu, medzinárodnej 

spolupráce atď.  

Počas roka prebiehalo funkčné obdobie poslaneckého zboru 

zvoleného obyvateľmi mesta v  roku 2014. Zloženie MsZ bolo 

nasledovné:  

 

- za volebný obvod č. 1:  

–  Ing. Jozef Mračna (SMER -SD),  

- Ing. Jozef Ha lcin (nezávislý),   

- Mgr. Peter Ondruš (nezávislý),   

- za volebný obvod č. 2:  

- MUDr. Marián Haramia (SDKÚ -DS),  

- PhDr. Ing. Lucia Vidanová (nezávislá)  

- Mgr. Daniel  Masarovič (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 3:  

- PaedDr. Viera Mária Adamovičová (nezávislá),   

                                                 
1 Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  
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–  Ing. Pavel Spusta (SMER-SD),  

- Mgr. Martin Mráz (nezávislý),   

- za volebný obvod č. 4:  

–  Mgr.  Martin Macejka (SaS),  

- Mgr. Anton Pašteka (SMER -SD),  

- Ing. Mgr. Zuzana Baligová (nezávislá),  

- za volebný obvod č. 5:  

–  RNDr. Pavol Tedla (nezávislý),   

- Mgr. Katarína Trenčanská (nezávislá),  

- Ing. Marian Novota, PhD. (nezávislý),   

- za volebný obvod č. 6:  

–  Ing. Richard Hájek (nezávislý),   

- RNDr. Jozef Ondrejka (nezávislý),   

- Ing. Milan Ondrovič, PhD. (nezávislý).  

 

Primátor mesta  

Primátor  mesta bol podľa zákona predstaviteľom mesta a 

najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátorom Malaciek bol JUDr.  

Ing. Juraj Říha, PhD. Zástupcom primátora bol Ing. Milan Ondrovič,  

PhD.  

 

Hlavný kontrolór  

Hlavný kontrolór bol podľa zákona zamestnancom mesta,  

voleným MsZ na obdobie šesť rokov. Jeho úlohou bola najmä 

kontrolná činnosť a  vybavovanie sťažností . Hlavným kontrolórom 

v Malackách bola Ing. Petra Kožuchová, ktorá v  tejto funkcii pôsobila 

od roku 2015.  
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Komisie MsZ 

Komisie MsZ, ktoré pôsobili ako poradné orgány MsZ, 

pracovali v roku 2017 v tomto zložení:  

 

Komisia pre vzdelávanie, mládež a  šport:  

Predseda RNDr. Pavola Tedla, podpredseda Mgr. Anton Pašteka, 

členovia Mgr. Peter Ondruš, Mgr. Daniel Masarovič, Mgr. Alžbeta 

Šurinová, Mgr. Milan Haba, Ing. Nataša Špelicová, Milan Merc, 

PeadDr. Peter Filip.  

 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch:  

Predsedníčka Mgr. MgA. Katarína Trenčanská 2,  podpredseda Mgr. 

Mgr. Martin Macejka, členovia Bc. Stanislav Bellan, Bc. Andrej  

Hujsa, Ing. Jozef Bulla, Bc. Milan Kojs,  Ev a Režná, DiS., Mgr. Art.  

Adiana Vallová, Mgr. Martin Marek.  

 

Komisia pre sociálne veci a  zdravotníctvo:  

Predseda MUDr. Marián Haramia, podpredsedníčka PhDr. Ing. Lucia 

Vidanová, členovia Mgr. Adela Ondrisková, PhDr. Štefan Dvorský,  

Bc. Iveta Nováková 3,  PaedDr. Martina Ambrušová, JUDr. Jozef 

Walter,  Ing. Vladimír Moravčík, Mgr. Jana Oravcová.  

 

Komisia pre územný rozvoj,  dopravu a životné prostredie:  

Predseda Ing. Milan Ondrovič, PhD.,  podpredseda Ing. Marián 

Novota, PhD., členovia Ing. Pavel Spusta, Mgr. M artin Mráz, Ing.  

Richard Hájek, Mgr. Art. Branislav Škopek, Ing. Peter Štajer, Tomáš 

Benda, Ing. arch. Martin Sládek.  

 

                                                 
2 Na zasadnutí MsZ 23. marca bola namiesto nej zvolená poslankyňa PhDr. Ing. Lucia Vidanová. 
3 Na zasadnutí MsZ 28. septembra poslanci schválili, že na jej miesto nastúpila Bc. Danica 

Pompošová. 
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Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku:  

Predseda RNDr. Jozef Ondrejka,  podpredseda Ing. Jozef Mračna, člen 

Ing. Mgr. Zuzana Baligová.  

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku:  

Predseda Ing. Jozef Halcin, podpredsedníčka PaedDr. Viera Mária 

Adamovičová, členovia Štefan Bauman, Bc. Miroslav Schlesinger,  

JUDr. Andrej Kliment, Elena Škríbová, Mgr. ing. Andrej Trenčanský,  

Mgr. Rober t  Peťko, Mgr. Ján Kubovič, Mgr. Dušana Bieleszová, Mgr. 

Michal Dvorský.  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:  

Predseda Ing. Pavel Spusta (v priebehu roka ho vystriedal Mgr. Anton 

Pašteka), členovia Mgr. Martin Macejka a  RNDr. Pavol Tedla.  

 

Rada seniorov a osôb so zdravotným postihnutím  

Rada bola stály poradným, koordinačný a iniciatívny orgánom 

primátora mesta pre otázky postavenia seniorov a osôb so zdravotným 

postihnutím. Rada bola zostavená ako jedenásťčlenná. Členmi boli  

Elena Kopčová, predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska –  ZO 

Malacky, Viera Janečková, predsedníčka Slovenského zväzu telesne 

postihnutých –  ZO Malacky, Milan Kenda, člen Únie nevidiacich a 

slabozrakých - ZO č. 52 Malacky, Pezinok, Senec, Alžbeta Dubajová, 

členka OZ Zlatý vek, Eva Dunárová, predsedníčka ZZP Viktória –  ZO 

Malacky, Miroslav Zobok, predseda Združenia kresťanských seniorov 

Slovenska –  Klub Malacky, Veronika Kunšteková, predsedníčka OZ 

Kardioklub Malacky,  Viera Šimeková, predsedníčka Svitania –  ZPMP 

v Malackách, Mária Trenčíková, podpredsedníčka Klubu zdravotne 

postihnutej  mládeže a detí  Malacky, Lucia Vidanová, zamestnankyňa  
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Vstúpte, n. o. a Daniela Malinová, vedúca Klubu dôchodcov mesta 

Malacky –  MsÚ Malacky.  

 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

MsZ sa stretávalo pravidelne,  najmenej raz za dva mesiace.  

V priebehu roka 2017 sa poslanci na zasadnutí  MsZ stretli šesťkrát.   

Spôsobilé rokovať a uznášať sa bolo MsZ vtedy, ak sa 

zasadnutia zúčastnila viac ako polovica všetkých poslancov. V  roku 

2017 sa na každom rokovaní stretol  dostatočný počet poslancov. Na 

prijatie uznesenia bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov a na prijatie VZN súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov. Zasadnutia zvolával a viedol primátor mesta.   

Zasadnutia boli  verejné.  Materiály na zasadnutia MsZ boli  

zverejňované v  predstihu na webstránke mesta a  predpísané materiály 

(najmä VZN a rozpočet) aj na úradnej tabuli  mesta. Videozáznam 

z každého zasadnutia bol prenášaný cez internet v  reálnom čase,  

neskôr bol vždy na webstránke mes ta zvukový záznam aj  

videozáznam. Na webstránke mesta boli uložené aj zápisnice zo 

zasadaní MsZ, uznesenia,  hlasovania a  informácia o  účasti  poslancov.  

 

1. zasadnutie 23. marca 

MsZ v úvodnom tohtoročnom zasadnutí  schválili  aktualizované 

VZN o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky. 

Schválil i  tiež VZN o  zásadách pre tvorbu a  vydávanie VZN mesta a 

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a  o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

mesta Malacky. Poslanci si v ypočuli správy o  kontrolách, výkonaných 

hlavnou kontrolórkou mesta. Schválili  aj dotácie pre športové kluby 

na rok 2017. Prehľad schválených dotácií je uvedený v  prílohe tohto 

zápisu do kroniky.  
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2. zasadnutie 11. mája  

Poslanci vyslovili  nesúhlas s  navrhnutým kandidátom do 

funkcie riaditeľa ZŠ Záhorácka. Využili  tak zákonnú možnosť –  po 

dvojnásobnom zvolení  dovtedajšej  riaditeľky PaedDr. Gabriely 

Emrichovej Radou školy tak výber riaditeľa školy prevzala 

samospráva. V  diskusii vystúpila aj  dovtedajšia riaditeľka, napriek 

tomu poslanci s jej vymenovaním nesúhlasili .  Za vyslovenie 

nesúhlasu hlasovalo 12 poslancov, jeden bol proti  a  piati sa zdržali 

hlasovania. Poslanci tiež schválil i  projekty „Modernejšie v  Dérerke“, 

„Vynovené učebne –  kvalitnejšia výučba“ a „ Nové učebne –  ZŠ 

Záhorácka“, na základe čoho sa mesto uchádzalo o  externé finančné 

zdroje pre uvedené projekty.  

 

3. zasadnutie 22 .  júna  

 MsZ schválilo VZN o  prenájme pozemkov, nebytových 

priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky. 

Schválilo  tiež záverečný účet mesta za rok 2016. Poslanci si vypočuli  

správy o  hospodárení rozpočtových a  príspevkových organizácií mesta 

Malacky za rok 2016. Schválili  tiež zmenu rozpočtu mesta 

a príspevkových organizácií mesta na aktuálny rok.   

 

4. zasadnutie 7.  septembra 

Poslanci schválili  navýšenie započítanej investície a  predĺženie 

dlhodobého prenájmu fitnescentra a  wellness centra v krytej  plavárni  

Malina. Schválil i  tiež projekt Cyklotrasy Družstevná -Radlinského. Na 

základe súhlasu poslancov sa mohlo mesto u chádzať o  externé zdroje 

na tento účel. Z  rovnakého dôvodu poslanci schválili  projekt výstavby 

novej telocvične pre ZŠ Dr. J . Dérera.  
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5. zasadnutie 28. septembra 

 MsZ schválilo zmenu aktuálneho rozpočtu mesta. Poslanci si  

tiež vypočuli  správy o  kontrolách, vykonaných hlavnou kontrolórkou 

mesta.   

 

6. zasadnutie 7.  decembra 

 Poslanci schválili  novelu VZN o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné 

odpady, novelu VZN o miestnom poplatku za rozvoj, ďalej VZN 

o výške dotácie na prevádzku a  mzdy žiaka základnej umeleckej 

školy,  dieťa materskej školy a  dieťa školského zariadenia na rok 

2018, novelu VZN o  výške a  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a výdavkov v  školách a  školských zariadeniach, dodatok č. 4 

k Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených 

mestským zastupiteľstvom do komisií .  Zároveň schválil i  zrušenie 

Zásad o  vybavovaní sťaňností . MsZ tiež schválilo rozpočet mesta 

Malacky a rozpočtových organizácií v  zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Malacky na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 -2020. Rovnako 

schválilo rozpočty príspevkových organizácií mesta na rok 2018 

s výhľadom na roky 2019 -2020.   

 

Mestský úrad (MsÚ)    

 Mestský úrad sídli l na Bernolákovej ulici 1/A v  budove 

podnikateľského inkubátora. Prednostkou MsÚ, ktorá viedla 

a organizovala prácu MsÚ, bola Ing. Ľubica Čikošová, ktorá predtým 

zastávala post hlavnej kontrolórky mesta. Jej ďalšími úlohami bolo 

zabezpečovať hospodársky a správny chod úradu, zostavovať návrh 

rozpočtu úradu a zabezpečovať jeho plnenie,  podpisovať spolu s 

primátorom zápisnice zo zasadnutí MsZ, zúčastňovať sa na zasadnutí  

MsZ s poradným hlasom, zúčastňovať sa zasadnutí mestskej rady s 
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poradným hlasom, plniť aj ďalšie úlohy, ktoré jej uloží  MsZ a 

primátor mesta.  Prednostka MsÚ zodpovedala za svoju činnosť 

primátorovi.  

 Základným predpisom mesta bol štatút mesta, ktorý upravoval  

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie 

a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné 

zásady hospodárenia mesta a nakladania  s  majetkom mesta,  postavenie 

a pôsobnosť mestského zastupiteľstva,  primátora a ďalších orgánov 

mestskej samosprávy, ich vnútornú  štruktúru, formy a metódy ich 

činnosti , symboly mesta a  ďalšie záležitosti.  

Klientske centrum MsÚ malo úradné hodiny v pondelok, utorok a štvrtok v 

čase 8.00-15.30 h, v stredu v čase 8.00-17.00 h a v piatok v čase 8.00-13.00 h. Útvar 

výstavby a životného prostredia a referát miestnych daní bol k dispozícii v 

pondelok, stredu a piatok vo vyššie uvedených časoch. 

 Malacky boli súčasťou portálu Odkaz pre starostu 

(www.odkazprestarostu.sk). Tento umožňoval obyvateľom rýchlo a 

jednoducho nahlásiť svoje podnety pre mestský úrad. Úradníci  

v priebehu 14-dňovej lehoty odpovedali  občanom o stave riešenia 

problému.  

 

Mestská polícia (MsP)  

Činnosť zamestnancov MsP pri zabezpečovaní verejného 

poriadku sa riadila zákonom o  obecnej polícii , VZN mesta,  

uzneseniami MsZ a nariadeniami primátora mesta. Náčelníkom MsP 

bol Mgr. Ivan Jurkovič.   

Služba MsP bola zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne 

prevažne jednou dvojčlennou  hliadkou v uliciach mesta a jedným 

zamestnancom na oddelení MsP.  

V roku 2017 zamestnanci MsP doriešili spolu 2017 udalostí  (v 

predchádzajúcom roku to bolo 2264 udalostí).  Príslušníci MsP riešili 
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priestupky vo zvýšenej miere napomenutím, z  toho dôvodou poklesol 

počet blokových pokút. Činnosť sa viac zameriavala na spoluprácu 

s obyvateľmi mesta ako na represívne opatrenia.  

MsP v Malackách v záujme zvyšovania bezpečnosti  občanov 

ponúkala pripojenie bytov a rodinných domov na pult  ce ntralizovanej 

ochrany. Služba MsP v prípade narušenia vyslala na miesto zásahovú 

jednotku. Tá zabezpečila objekt a pri  podozrení z vniknutia vykonali 

službukonajúci pracovníci kontrolu objektu a prípadných narušiteľov 

zadržali.  Prioritou nebola osoba pácha teľa, ale ochrana majetku 

klienta (firmy).  V roku 2017 službu využívalo 63 objektov v  meste.  

MsP realizovala niekoľko preventívnych programov v  rámci 

Komplexného programu prevencie kriminality.  Cieľovými skupinami 

boli najmä deti MŠ a  ZŠ a  seniori.  

V meste fungoval mestský kamerový systém, ktorý bol 

predovšetkým prostriedkom situačnej prevencie.  Kamery sa využívali  

i  na okamžité preverovanie okolnosti prípadov telefonicky 

oznámených na pracovisko MsP, prípadne na ich archiváciu.  Najviac 

zaevidovaných priestupkov sa týkalo dopravy. V tomto roku bola 

dokončená 10. etapa budovania kamerového systému. Vďaka finančnej 

podpore Ministerstva vnútra SR vo výške 23  750 eur bol kamerový 

systém rozšírený o  štyri kamery. Celkovo po ukončení projektu MsP 

disponovala 32 kamerami. Prehľad umiestnenia a  záberu jednotlivých 

kamier je uvedený v  prílohe tohto zápisu do kroniky.  

Príslušníci MsP zabezpečovali taktiež kontrolu priechodov pre 

chodcov v blízkosti  základných škôl. Kontroly sa vykonávali   v  čase 

školského vyučovania v  čase od 7.30 do 8.00 hod pri  priechodoch na 

ul. M.R.Štefánika, na Mierovom námestí , na ul.  Cesta mládeže a  na 

Brnianskej ulici .  

Okrem uvedených činností zabezpečovala MsP ďalšie činnosti  –  

prijímala a  preverovala oznámenia a písomnosti , poskytovala 
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súčinnosť pri športových a  iných podujatiach, vykonávala odchyt 

túlavých zvierat atď.  

Pracovisko MsP malo k dispozícii dve motorové vozidlá so 

svetelným a rozhlasovým zariadením. Rovnošata príslušníkov MsP 

bola rovnaká ako v  predchádzajúcom roku. V tomto roku pribudlo 

ďalšie motorové vozidlo.  

MsP sa tento rok presťahovala z pôvodného sídla na 

Radlinského ulici. 30. novembra bolo slávnostne otvorené nové 

pracovisko Mestskej polície Malacky v budove Inkubátora.  

 

 

 

Mestské organizácie  

 

Rozpočtové organizácie  

 Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patrila Materská škola s 

elokovanými triedami na uliciach Bernolákovej, Hviezdoslavovej  

a Štúrovej ulici,  ďalej základné školy na území mesta okrem cirkevnej  

školy:  ZŠ Dr. J . Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZUŠ a CVČ. 

Podrobne sa o týchto inštitúciách píše v  časti  Školstvo.  

 

Príspevkové organizácie  

 Príspevkovými organizáciami mesta bol AD HOC (podrobnejšie 

v kapitole Šport),  Mestské centrum kultúry (podrobnejšie v  časti 

Kultúra) a  Mestské centrum sociálnych služieb (podrobne jšie 

v kapitole Sociálna oblasť a zdravotníctvo).  
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Obchodné spoločnosti s  účasťou mesta  

 

Tekos Malacky, s.  r. o.  

 Obchodná spoločnosť so 100 -precentnou účasťou mesta sídli la 

na Partizánskej ulici . Konateľom spoločnosti bol Ing. Juraj Schwarz.  

Predmetom podnikania spoločnosti  bolo poskytovanie zmluvne 

požadovaného servisu jedinému spoločníkovi - mestu Malacky a 

taktiež služby pre právnické a fyzické osoby.  

 Pre mesto Malacky poskytoval Tekos vozidlá,  stroje a 

zariadenia pre zabezpečovanie údržby miestnych komunikácií,  

čistenie mesta, údržbu verejného osvetlenia,  údržbu zelene, zber,  

prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov, ktoré vznikali na území mesta Malacky.  

Spoločnosť tiež poskytovala služby fyzickým a  právnickým osobám, 

napríklad vývoz  tuhého komunálneho odpadu, vývoz fekálií ,  zber a  

nakladanie s druhotnými surovinami, práce stavebnými mechanizmami 

a zariadeniami a podobne .  Podrobnejšie informácie o  nakladaní 

s odpadmi sú v  časti Životné prostredie.  

   

Iné spoločnost i  

 Na konci roka 2017 malo mesto malý  podiel  v spoločnosti 

Nemocničná, a.s, ktorá prevádzkovala malackú nemocnicu. Ďalej ma lo 

podiel  v spoločnosti  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.  s.  a 

podiel v spoločnosti  Eurovalley .   

 Na základe rozhodnutia MsZ z  konca roka 2016 mesto v  roku 

2017 vystúpilo z  Eurovalley, svoj podiel predalo majoritnému 

akcionárovi, spoločnosti HB REAVIS GROUP B. V. Dôvodom boli  

dlhodobé negatívne hospodárske výsledky Eurovalley, a. s. a tiež fakt,  

že predajom posledných voľných pozem kov v zóne C priemyselného 

parku sa naplnil pôvodný cieľ mesta.  
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Neziskové organizácie  

 

Podnikateľský inkubátor  

 Organizácia vznikla za účelom  podpory zakladania 

inovatívnych firiem prostredníctvom ponuky kvalitných priestorov a 

špecializovaných poradenských služieb zameraných na začínajúce 

firmy. Po presťahovaní MsÚ do budovy inkubátora tento zredukoval  

svoje pôsobenie.  Na prízemí bolo klientske centrum MsÚ, kaviareň 

a detské hracie centrum, na 1. a 2. poschodí komerčné prevádzky 

a zvyšné poschodia patrili  MsÚ. Funkciu riaditeľa inkubátora 

vykonávala prednostka MsÚ Ľubica Čikošová.  

 

Nadácia Pro Malacky  

Nadácia,  ktorá vznikla v roku 2005 s cieľom podporovať 

rozvojové projekty s trvalým prínosom pre mesto, bola v posledných 

piatich rokoch neaktívna. V roku 2017 sa opäť uchádzala o dve 

percentá z dane z prí jmu. MsZ rozhodlo v marci  o navýšení nadačného 

imania a tým pádom o oživení nadácie. Sumou 3200 eur sa 

dofinancovalo nadačné imanie a suma 5000 eur bola určená na 

financovanie činnosti nadácie. Predsedom Správnej rady nadácie bol  

primátor J.  Říha, členmi Ivan Vaškor,  Katarína Trenčanská, Lucia 

Vidanová a Martin Macejka. Správcom nadácie bola Ľubica Čikošová.  

 

Zastupiteľstvo BSK  

 Malacký okres v  zastupiteľstve BSK od konca roka 2013 do 

volieb v novembri  2017 zastupovali  Marián Haramia, Oskar 

Dobrovodský a  Martin Macejka (všetci Malacky a  okolie4),  Roman 

                                                 
4 Obvod tvorili obce Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, 

Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorie (vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod. 
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Maroš (oblasť okolo Stupavy 5) a Peter Švaral (oblasť okolo Malých 

Karpát6).  

 Po voľbách, ktoré sa konali 4.  novembra, sa novými poslancami 

za Malacky stali Jura j  Říha a  Lucia Vidanová. Po reorganizácii 

volebných obvodov mali Malacky 7 (spolu so Studienkou, Závodom 

a vojenským obvodom Záhorie) len dvoch poslancov, v  rámci okresu 

však pribudlo jedno miesto,  okres Malacky teda v  novovytvorenom 

zastupiteľstve BSK reprezentovali šiesti poslanci –  okrem malackých 

poslancov Peter Tydlitát 8,  Dušan Dvoran9,  Peter Švaral 10 a Martin 

Smeja11.  Podrobnejšie informácie o  kandidátoch a  výsledkoch volieb 

sú uvedené v  prílohe tohtoročného zápisu do kroniky.  

 

Iné inštitúcie  

 

Štátna polícia  

Riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ SR bol plk. Mgr. Peter 

Kubina. Sídlom okresného riaditeľstva bola Zámocká ulica číslo 5.  

V meste pôsobilo obvodné oddelenie PZ. V  jeho územnej pôsobnosti  

boli  okrem Malaciek aj  Kostolište,  Veľké Leváre,  Závod, St udienka 

a Plavecký Štvrtok . V meste Malacky nebola samostatne zriadená 

hliadková služba.  

Policajno-bezpečnostná situácia v  meste bola vyhodnotená ako 

stabilizovaná. V  roku 2017 bolo v meste zistených 184 trestných 

činov, čo bolo o  72 menej ako v predchádzajúcom roku. Z  nich bolo 

objasnených zistením páchateľa 112 trestných činov. Z  všetkých 

                                                 
5 Obvod tvorili obce Marianka, Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor. 
6 Obvod tvorili obce Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, 

Sološnica. 
7 Volebný obvod 12 podľa uznesenia zastupiteľstva BSK z 23. júna 2018. 
8 Volebný obvod 13 (Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves). 
9 Volebný obvod 14 (Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor) 
10 Volebný obvod 15 (Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, 

Rohožník, Sološnica) 
11 Volebný obvod 16 (Borinka, Marianka, Stupava) 
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tresných činov bolo 29 násilných, 84 majetkových a  71 ostatných. 

Okrem toho bolo zistených a  zaevidovaných 330 priestupkov (o 83 

menej ako v predchádzajúcom roku).  Z  nich bolo 189 objasnených.  

 

Súdnictvo a prokuratúra  

Okresný súd sídlil na Mierovom námestí  č.  10. Predsedom súdu 

bol JUDr. Ľubomír Hudák. Okresná prokuratúra sídlila na Sasinkovej  

ulici  č. 71.  

 

Hasiči  

Riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a  záchranného 

zboru v Malackách bol pplk. Mgr. Juraj Slovinský. Veliteľom 

Záchrannej brigády HaZZ, ktorý sídlil na Továrenskej ulici, bol pplk. 

Ing. Emil Horváth.  Veliteľom družstva bol npr. Stanislav Slezák. 

Sídlo riaditeľstva bolo na Legionárskej ulici 882. K zása hovému 

obvodu malackej brigády patril Bratislavský, Trnavský a Nitriansky 

kraj, ale aj  dva okresy Trenčianskeho kraja.  

Tradičný deň otvorených dverí pri  príležitosti sviatku svätého 

Floriána - patróna hasičov - bol 5 .  mája v priestoroch Okresného 

riaditeľstva HaZZ na Legionárskej ulici.  Súčasťou programu boli  

prehliadky hasičskej techniky a výstroje, ukážky činností psovodov 

PZ a ukážka hasenia vozidla a jeho strihania vyslobodzovacím 

náradím.  

Mestský hasičský zbor bol zriadený mestom Malacky. Jeho 

členmi boli aj  členovia Dobrovoľného hasičského zboru Malacky. 

Veliteľom bol Ivan Šíra.  

V roku 2017 vzniklo v  meste 27 požiarov, čo bolo o  tri  menej 

ako v predchádzajúcom roku. Pri požiaroch nebola žiadna osoba 

zranená ani usmrtená. Najčastejšou príčinou bolo úmyselné zapálenie 

neznámou osobou. Hasiči v  priebehu roka vykonali celkovo 90 
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výjazdov. Okrem požiarov išlo o  technické zásahy (napríklad 

dopravné nehody) –  57-krát.  Dvakrát  išlo o  ekologický zásah, raz bol 

nahlásený planý poplach a  štyrikrát išlo o  cvičenie.  Pri všetkých 

uvedených udalostiach bola poskytnutá pomoc 27 zraneným osobám 

a štyri  osoby boli usmrtené. Celkovo bolo zachránených 102 ľudí.  

Na území okresu Malacky bolo 179 požiarov, o 70 požiarov viac 

ako v predchádzajúcom roku. Spôsobili škody vo výš ke 340 t isíc eur.  

Pri požiaroch nikto nezomrel. Najčastejším dôvodom bolo úmyselné 

konanie neznámej fyzickej osoby, celkovo 31 -krát.  

 

Okresný úrad a  okresný úrad  

 Okresný úrad sa nachádzal na Záhoráckej ulici  č.  60A. Bol 

právnickou osobou spadajúcou pod Ministerstvo vnútra SR. 

Prednostom úradu bol Ing. Jozef Mračna. Organizačne sa úrad členil  

na tieto odbory:  cestnej  dopravy a pozemných komunikácií ,  

starostlivosti o životné prostredie, pozemkový, katastrálny.  

Obvodný úrad v Malackách sa členil  na  t ieto odbory:  

organizačný odbor,  odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor 

živnostenského podnikania, odbor civilnej ochrany a krízového 

riadenia a ekonomický odbor.   

 

Daňový úrad  

 Daňový úrad sídlil  na Záhoráckej ulici 17.  
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Medzinárodná spolupráca  

 

Partnerské mestá Malaciek  

 V roku 2017 boli partnerskými mestami Malaciek maďarské 

mesta Sarvaš a  Albertirša, poľské mesto Žnin a  moravské mesto 

Veselí  nad Moravou .  Intenzívnejšia spolupráca prebiehala najmä 

s poľským mestom.  V júni navštívila delegácia partnerského mes ta  

Žnin Malacky. Program bol zostavený ako kombinácia kultúry a 

športu.  V auguste prišli malackí malí futbalisti  do Žninu.  

 

   

Iné udalosti  

 

Návštevy  

27. januára navštívil  mesto predseda vlády Robert Fico, v rámci 

pracovného výjazdu v okrese Malacky. Spolu  s ním prišiel aj  

podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini  a 

štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Denisa Saková. R. Fico 

rokoval s vedením mesta Malacky, v meste navštívil  aj  Gymnázium 

Malacky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosť Ikea 

Industry. P. Pellegrini sa stretol so starostami obcí malackého okresu 

a navštívil Spojenú školu sv. Františka Assiského a firmu RF spol. 

s.r .o. (výroba automobilových skiel). Na záver bola tlačová 

konferencia hostí a primátora Malac iek o absolvovanom pracovnom 

programe. Predseda vlády ocenil  nízku mieru nezamestnanosti v 

našom regióne. Po návšteve priemyselného parku skonštatoval, že 

rozširovanie výroby prinieslo vážny problém: nedostatok 

kvalifikovanej pracovnej sily.  Primátor J. Ří ha odovzdal premiérovi 

oficiálne pozvanie na výjazdové rokovanie vlády. Ako miesto 

rokovania navrhol malacký kaštieľ.  
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Začiatkom apríla navštívila Malacky štátna tajomníčka 

Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR Oľga 

Nachtmannová. Pozrela si elokované pracoviská materskej školy na 

Štúrovej a Bernolákovej, ZŠ Dr. J . Dérera a ZŠ na Štúrovej.  

 

Voľby  

 4. novembra sa konali  voľby do zastupiteľstva BSK, ako aj  

voľby predsedu BSK. Predvolebná kampaň prebiehala bezprostredne 

pred voľbami, ale ešte koncom marca navštívil i Malacky postupne 

dvaja kandidáti na post predsedu BSK Milan Ftáčnik a neskôr Rudolf 

Kusý. Obaja rokovali s  vedením mesta.  V júni prišiel  na návštevu do 

Malaciek ďalší  kandidát na predsedu BSK Juraj Droba. Aj on sa 

stretol  s vedením mesta.  

 Na post predsedu BSK bolo 17 kandidátov. Za najväčšieho 

favorita bol považovaný Milan Ftáčnik. O  dve miesta poslanca 

zastupiteľstva BSK sa uchádzalo v  malackom obvode 15 kandidátov.  

Volieb sa v meste Malacky zúčastnilo 4  455 voličov, čo 

znamenalo 28,36-percentnú účasť. Vo voľbách v  tomto obvode 

zvíťazil  malacký primátor Juraj Říha, ktorý dostal  2  721 hlasov.  

Druhou poslankyňou sa stala Lucia Vidanová, ktorá dostala 1  520 

hlasov. Prvým náhradníkom sa stal Peter Hallon s  1 499 hlasmi. 

Všetci  kandidovali  ako nezávislí kandidáti. Novým predsedom BSK sa 

stal Juraj Droba, ktorý kandidoval za koalíciu strán ( Sloboda a 

Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja,  NOVA, 

Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia 

Slovenska).  Získal 20,4 percent hlasov v  celom kraji.   Podrobné 

výsledky volieb sú uvedené v  prílohe tohto zápisu do kroniky.  Nové 

vedenie kraja začalo svoje pôsobenie od 4. decembra.   
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Malacká šošovica  

 Jarmok s názvom Malacká šošovica sa konal 27 .  mája a  23.  

septembra na Kláštornom námestí.  Okrem predajných a prezentačných 

stánkov zameraných na regionálnych výrobcov bol pripravený 

sprievodný program. Obsahoval vystúpenie žiakov ZUŠ, prehliadku 

krýpt, lukostreľbu, mobilnú knižnicu, diskusie a ďalšie aktivity.  

Hlavnými organizátormi boli občianske združenia Malacké pohľady,  

Ľudia pre Malacky, UV a nezisková organizácia Vstúpte. Podujatie 

podporilo aj mesto Malacky.  Záujem o  podujatie narastal . Na jesennej 

šošovici  sa predstavilo vyše 40 predávajúcich a prezentujúcich.  

 

Míľa pre mamu  

13 .  mája v zámockom parku prebiehal štrnásty  ročník 

celoslovenského pochodu Míľa pre mamu. V Malackách sa zúčastnilo 

420 ľudí. Súčasťou podujatia bol bohatý kultúrny program a hry pre 

deti .  

 

Malacký piknik 

25. júna prebiehal v zámockom parku na lúke južne od kaštieľa 

Malacký piknik.  Organizátormi boli Mestské centrum kultúry a 

Centrum voľného času Malacky. Spoluorganizátormi podujatia boli  

Mestské centrum sociálnych služieb a TEKOS. V programe vystúpi li  

herci zo ŠM DNH, saxofónové kvarteto Saxophone syncopators a 

pripravené boli  sprievodné podujatia. Zároveň bola vyhodnotená 

súťaž Do práce na bicykli.  

 

Poľovnícky deň  

26. augusta sa konal v  zámockom parku Poľovnícky deň.  Počas 

celého dňa bol pripravený kultúrny program  pre všetky vekové 
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kategórie,  množstvo špecialít ,  ukážky vábenia zveri,  výstavy psov 

a iné atrakcie a súťaže.  

 

Konferencia o  Mackovi  

 14 .  októbra sa v kine konala 2 .  medzinárodňí konferencia o 

Mackovi.  Cieľom podujatia bolo informovať vere jnosť o  výsledkoch 

výskumu o živote a diele Macka z pesničky Išeu Macek do Mauacek. 

Cieľom podujatia, ktoré pod hlavičkou MCK zorganizovali Stano 

Bellan a Martin Macejka, bolo tiež spropagovať Malacky a  vzbudiť 

záujem o  tému malackej identity.  Podujatie na vštívilo približne sto 

ľudí,  reportáž priniesla Západoslovenská televízia a  regionálne 

noviny. Záznam z  konferencie bol dostupný na youtube.  

 

Svätomartinský sprievod  

10 .  novembra v zámockom parku prebiehal tradičný 

svätomartinský lampášikový sprievod. V rámci programu bola 

odohratá scénka so sv. Martinom, ktorý sa podelil o svoj plášť so 

žobrákom. Deti, pre ktoré bolo podujatie určené, sa potom symbolicky 

podelili  o svätomartinské rožky so svojimi blízkymi.  
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3. Ekonomická oblasť  

 

Hospodárenie mesta  

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 

08. 12. 2016. V priebehu roka 2017 bol zmenený sedemkrát.  

Naposledy rozpočtovým opatrením primátora mesta 1. decembra.  

 Príjmy mesta predstavovali sumu 15 323 228,62 eur.  Z toho 

bežné príjmy boli 13  587 408,16 eur. Z nich podstatnú časť tvoril i  

daňové príjmy - 9 777 157,78 eur.  Nedaňové príjmy dosiahli výšku 

677 096,38 eur, granty a transfery 3 133 154,00 eur, z toho 2 599 872 

bolo od Okresného úradu Bratislava v oblasti školstva. Kapitálové 

príjmy boli 210 800,60 eur. Príjmové finančné operácie predstavovali 

sumu 1 107 728,25 eur. Plnenie rezervného fondu dosiahlo výšku 1 

039 073,05 eur. Rozpočtové organizácie mesta mali  bežné príjmy vo 

výške 417 291,61 eur, kapitálové príjmy nemali.    

 Výdavky mesta  predstavovali sumu 14 707 486,90 eur. Z toho 

bežné výdavky boli  6 098 497,06 eur.  Kapitálové výdavky boli 2 537 

566,06 eur.  Výdavkové finančné operácie boli  434 345,53 eur. Bežné 

výdavky rozpočtových organizácií mesta boli 5 564 787,22, ich 

kapitálové výdavky boli 72 291,04 eur.  

 Bežný rozpočet mesta bol zostavený ako prebytkový, bežné 

príjmy vrátane rozpočtových organizácií boli  14 004 699,77, bežné 

výdavky vrátane rozpočtových organizácií boli  11 663 284,28 eur.  

Kabitálový rozpočet bol zostavený ako scho dkový. Kapitálové príjmy 

boli  210 800,60 eur,  kapitálové výdavky vrátane rozpočtových 

organizácií boli 2 609 857,09 eur. Finančné operácie boli  

rozpočtované ako prebytkové - finančné príjmy 1 107 728,25 eur,  

finančné výdavky 434 345,53.  

 Hospodárenie mesta  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.  p.  

skončilo so schodkom vo výške 57 641,00 EUR. Zostatok finančných 

operácií k 31.12.2017 predstavoval čiastku 673 382,72 EUR. Na 

základe uvedených skutočností  mesto hospodárilo k 31.12.2017 s 

prebytkom vo výške 615 741,72 EUR. Rezervný fond k 31.12.2017 

vykazoval konečný zostatok vo výške 22 028,46 EUR.  

Zostatok finančných prostriedkov za rok 201 7 po vylúčení 

nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR bol vo výške 534 181,89 EUR.  

 

Dane a poplatky 

 

Daň z nehnuteľností  

 Daň z  nehnuteľností  mala tri  zložky –  daň z  pozemkov, daň zo 

stavieb a daň z  bytov. Daň zo stavebných pozemkov mala sadzbu 1 

percento z výmery pozemku, pri ornej pôde bola sadzba 1,04 percenta, 

rovnako pri záhradách a  lesných pozemkoch, na ktorých boli  

hospodárske lesy, rybníky s  chovom rýb a  ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy. Zastavané plochy a  nádvoria a  ostatné 

plochy mali sadzbu 3,75 percent.   

Pri dani zo stavieb sa suma odvodzovala od zastavanej plochy, 

pričom za každý meter štvorcový stavby určenej na bývanie a  drobnej 

stavby majúcej doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu sa platilo 0,20 

eur. Rovnaká sadzba bola aj za stavby na pôdohospodársku produkciu,  

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu. Ročná upravená sadzba za stavby rekreačných 

a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu bola 

0,50 eur za meter štvorcový. Ročná upravená sadzba   za samostatne 

stojace garáže a samostatné   stavby hromadných garáží   a stavby 

určené   alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových 
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domov bola 0,70 eur za meter štvorcov ý. Sadzba 3,465 eur za meter 

štvorcový sa týkala priemyselných stavieb, stavieb slúžiacich 

energetike, stavieb slúžiacich stavebníctvu, stavieb využívaných  na 

skladovanie vlastnej   produkcie vrátane  stavieb na vlastnú 

administratívu, ako aj stavieb používa ných  na ostatné podnikanie a na 

zárobkovú činnosť,  skladovanie a  administratívu súvisiace s  ostatným 

podnikaním a  zárobkovou činnosťou. Ostatné stavby, neuvedené 

vyššie,  mali sadzbu 2 eurá za štvorcový meter.  

Daň z  bytov sa vypočítavala na základe podlahov ej plochy 

bytov. Za meter štvorcový plochy bytu sa platilo 0,20 eur, za meter  

štvorcový nebytového priestoru určeného na podnikanie 3,465 eur a  za 

meter štvorcový plochy nebytového priestoru určeného na iné účely 

ako podnikanie 0,70 eur.  

 

Daň za psa  

 Daň sa plati la za psa staršieho ako šesť mesiacov. Za psa 

chovaného v  rodinnom dome 10,40 eur za rok, za psa v  bytovom dome 

41,60 eur za rok a  za psa držaného za účelom stráženia objektov 34,30 

eur za rok.  

 

Daň za ubytovanie  

 Daň sa platila za ubytovanie v  ubytovacom zariadení na území 

mesta.  Sadzba bola 0,52 eur za osobu na jedno prenocovanie.  

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Výška bola stanovená za každý začatý meter štvorcový a deň 

podľa rôznych kritérií a kategórií využitia verejného priestranstva.  

Napríklad stánok na ambulantný predaj gastronomických výrobkov s  

viac ako jedným produktom je v centre mesta bol spoplatnený 20 

eurami/m2/deň. Mimo centra mesta bola suma nižšia.  Podobne 
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reklama a propagácia podnikateľských aktivít v centre mesta stála 

0,50 eur/m2, v ostaných častiach mesta 0,30 eur/m2.  

Daň sa neplatila za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na 

verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu,  ktorej  celý 

výťažok bol určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.   

 

Poplatky za komunálny  odpad  

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady bola stanovená pre fyzické osoby vo výške 0,0520 eur za 

jednu osobu a jeden kalendárny deň a pre právnické osoby vo výške 

0,0084 eur za jeden liter vyprodukovaného komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu.  

 

Poplatok za rozvoj  

Na základe uznesenia MsZ z predchádzajúceho roka pribudol od 

1. januára nový miestny poplatok - poplatok za rovoj. Poplatok platili  

stavebníci pri   vydaní stavebného povolenia,  resp. dodatočného 

stavebného povolenia.  Sadzba dane bola pre všetky druhy stavieb 35 

eur za meter štvorcový podlahovej plochy. Zákon zaviedol aj  

odpočítateľnú položku 60 m2 podlahovej plochy stavby, ktorá sa 

nespoplatňovala a stavebník si  ju odpočítal od výmery navrhovanej 

stavby. Od popla tku boli oslobodené podzemné časti stavieb, vstavané 

garáže,  drobné stavby do 25 štvorcových metrov, ako aj  

rekonštrukcie, ktoré nezvyšovali podlahovú plochu stavieb. 

 Prostriedky, ktoré mesto získalo z tohto poplatku, boli  určené na 

financovanie verejnoprospešných stavieb, najmä na rozvoj občianskej 

infraštruktúry.  
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Nezamestnanosť  

 Na začiatku roka bolo v evidencii  nezamestnaných 445 

obyvateľov mesta, z toho 15 do 20 rokov, 59 vo veku 20 -25 rokov, 58 

vo veku 25-30 rokov, 59 vo veku 30-35 rokov, 47 vo veku 35-40 

rokov, 54 vo veku 40-45 rokov, 35 vo veku 45-50 rokov, 46 vo veku 

50-55 rokov, 60 vo veku 55-60 rokov, 12 vo veku nad 60 rokov. Okres 

Malacky patril medzi okresy s  najnižšou mierou nezamestnanosti  na 

Slovensku.  
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4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo  

 

Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS)  

MsCSS bolo príspevkovou organizáciou mesta Malacky. Sídlilo 

na Ul.  1.  mája. Riaditeľkou bola Mgr. Melánia Dujsíková.  

MsCSS poskytovalo služby starým a zdravotne postihnutým 

občanom, ktorí  boli pre svoj nepriazniv ý zdravotný stav odkázaní na 

pomoc iných osôb. MsCSS poskytovalo tri základné služby:  

prevádzkovalo zariadenie opatrovateľskej služby, zabezpečovalo 

opatrovateľskú službu v  domácnosti a  stravovanie.  MsCSS 

prevádzkovalo tiež tzv. sociálny taxík na zabezpeče nie prevozu 

starších, chorých a nevládnych ľudí.   

Msz v marci  schválilo zmeny, ktoré sa týkali  aj  úhrady za denný 

stacionár. Na základe toho mali od mája klienti možnosť vybrať si typ 

úhrady - hodinovú (ako dovtedy) alebo paušálnu mesačnú, pri ktorej  

sa platilo bez ohľadu na počet využívaných hodín. Úhrada za hodinu 

pobytu a služieb denného stacionára zostala vo výške 0,70 eur,  

paušálna mesačná úhrada za denný stacionár bola stanovená na sumu 

35 eur.  

Od 22. novembra malo centrum k dispozícii nový sociálny t axík 

(Peugeot Boxer Minibus).  Jeho kúpa bola financovaná aj vďaka 

dotácii  z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 23 000 

eur. Celková cena auta bola 35 486 eur. Súčasťou vozidla boli  

elektrické výsuvné schodíky a zabudovaná elektrická ploši na na 

prevoz osoby s invalidným vozíkom.  

 

 

Detský domov Macejko  

Detský domov Macejko sídlil na Hviezdoslavovej ulici 73. 

Riaditeľkou detského domova bola Mgr. Zdenka Klasová. V Detskom 
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domove Macejko boli deti od narodenia až do dospelosti. Kapacita 

bola 48 detí. Časť detí ,  ktoré boli zdravé, resp. neboli  

špecializované, bývala vo dvoch rodinných domoch (na Rakárenskej 

ulici  a na ul . Duklianskych hrdinov), tieto deti navštevovali SpŠ a  ZŠ 

v meste.  Ďalšie deti , ktoré boli  špecializované, bývali  v  domoch na 

uliciach J. Kubinu a Hviezdoslavova. V novembri pribudla skupina 

mladých dospelých, ktorá samostatne hospodárila v  byte na Mierovom 

námestí . Okrem toho bolo päť profesionálnych rodín, v ktorých boli  

prevažne deti  od 0 do 6 rokov. Týmto deťom bola starostli vosť 

poskytovaná vo vlastnej domácnosti  profesionálnych rodičov, ktorí  

boli zamestnancami Detského domova Macejko.  

 

Vstúpte, n. o.  

Vstúpte, n.o. bolo regionálne rehabilitačné stredisko s  denným 

stacionárom pre ľudí s  mentálnym postihnutím. Bolo jediným 

poskytovateľom takéhoto druhu sociálnych služieb pre ľudí 

s mentálnym postihnutím v  regióne. Sídlo organizácie bolo na Ul. 1.  

mája 15. Rehabilitačné stredisko navštevovali  klienti rôzneho veku, 

s rôznym druhom i  stupňom mentálneho i  viacnásobného postihnutia.  

V rámci Vstúpte fungovala chránená dielňa pre ľudí so zdravotným 

postihnutím a stredným a ťažkým mentálnym postihnutím.  

V priebehu roka sa organizácia podieľala na príprave 

a realizácii viacerých podujatí , z  nich najvýznamnejšie boli  projekty 

Deň krivých  zrkadiel , Malacky bez bariér a  Restaurant Day. Klienti sa 

tiež zúčastňovali v  kultúrnom programe ďalších podujatí.   

17. februára sa vo Veľkých Levároch uskutočnil  6.  

reprezentačný ples n. o. Vstúpte, ktorého sa zúčastnilo takmer 130 

ľudí. Výťažok z plesu za použil na nákup rehabilitačných pomôcok a 

dovybavenie interiéru centra.   
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Betánia  

 V Malackách na ulici  Ľ. Fullu pôsobilo azylové centrum 

Betánia,  určené ľuďom bez domova. Riaditeľkou centra bola Danica 

Sedláčková. Zástupkyňou riaditeľky bola Mgr. Eva V ontszemű. 

Zriaďovateľom a  prevádzkovateľom centra bola nezisková organizácia 

Križovatky. Cieľom centra bolo opätovné zaradenie ľudí bez domova 

do plnohodnotného spoločenského života.  V  centre dostávali základnú 

sociálnu starostlivosť –  ubytovanie, stravu, ošatenie, možnosti  

osobnej hygieny –  ale aj poradenské rozhovory.  

 

Rómovia na Družstevnej ulici  

Problém s neprispôsobivými rómskymi obyvateľmi z 

Družstevnej ulice,  opisovaný v  predchádzajúcich zápisoch do kroniky 

sa v priebehu roka do veľkej miery vyrieši l ,  dialo sa to bez publicity,  

Rómovia sa presťahovali na viaceré miesta. Na Družstevnej ulici  

zatiaľ zostala len menšia časť pôvodných obyvateľov problematického 

domu. 

 

Potravinové balíčky  

Mesto Malacky štyrikrát v priebehu roka rozdalo potravinové a 

hygienické balíčky ľuďom v hmotnej núdzi a viacdetným rodinám. 

Distribútorom bola Bratislavská arcidiecézna charita,  balíčky 

sprostredkoval mestský úrad. Potravinový balíček obsahoval múku, 

cukor, cestoviny, konzervy, instantné polievky, sušené mlieko a iné 

potraviny s predĺženou zárukou. Súčasťou hygienického balíčka boli  

základné predmety každodennej osobnej hygieny.  

 

Nemocnica 

Malackú nemocnicu, ktorá sa nachádzala v  zámockom parku, 

prevádzkovala spoločnosť Nemocničná, a. s . Mesto Malacky malo 
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v tejto spoločnosti  3,6-percentnú účasť. Táto spoločnosť bola členom 

skupiny MEDIREX GROUP. Predsedom predstavenstva Nemocničnej,  

a. s .,  bol MUDr. Radoslav Bardún, ktorý bol majoritným akcionárom 

spoločnosti (96 percent). Výkonným riaditeľom nemocnice bol Ing.  

Peter Kalenčík.  

 

Zdravotné strediská  

Zdravotné stredisko Gajdár sídli lo na Legionárskej ulici  č. 

5265, neďaleko železničného priechodu, známeho ako U Gajdára.  

Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku starostlivosť v 

odboroch: pediatria, stomatológia, interná medi cína a geriatria, kožné 

lekárstvo, psychiatria,  všeobecné lekárstvo pre dospelých,  

gynekológia, neurológia, krčno -nosno-ušná ambulancia, rehabili tácia 

a masérske služby.   

Ďalšie zdravotné stredisko bolo na sídlisku Juh ,  na ulici  

Ľudovíta Fullu 5274. Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku 

starostlivosť v odboroch: pediatria,  všeobecné lekárstvo pre 

dospelých, psychiatria, gynekológia,  reumatológia, chirurgia a 

traumatológia.   

Tretie zdravotné stredisko malo sídlo na ulici  Na brehu č. 3,  za 

supermarketom Billa. V zdravotnom stredisku sa nachádzali 

ambulancie stomatológa, logopéda a interného lekára.  

 

 

Slovenský červený kríž (SČK)  

 Miestny odbor Slovenského červeného kríža pod vedením 

Klaudie Kovárovej niekoľkokrát za rok organizoval bezplatné 

darovanie krvi  –  na jar Valentínsku kvapku krvi a Floriánsku kvapku 

krvi, v lete Prázdninovú kvapku krvi a  v decembri Študentskú kvapku 

krvi.  
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5. Školstvo a  vzdelávanie  

 

 

Mestská školská rada  

V meste bola zriadená Mestská školská rada. Bola iniciatívnym 

a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzoval miestne 

záujmy, záujmy detí  a žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada 

posudzovala činnosť škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti  

Mesta Malacky a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadrovala k 

činnosti  miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy. Zároveň 

mala za úlohu kontrolovať prácu riadiacich zamestnancov škôl a 

školských zariadení v územnej pôsobnosti Mesta Malacky, ako aj  

ďalších orgánov a organizácií, ktoré sa v územnej pôsobnosti Mesta 

Malacky podieľajú na výchove a vzdelávaní.  Členmi Mestskej 

školskej rady pre obdobie 2015 -2019 boli  Mgr. Katarína Habová 

(riaditeľka ZŠ Dr. Jozefa Dérera   -  ako zástupca za riaditeľov škôl 

a ŠZ),  Mgr. Alžbeta Šurinová (riaditeľka CVČ  –  ako zástupca za 

riaditeľov škôl a  ŠZ, bola zároveň podpredsedníčkou  mestskej 

školskej rady), Mgr. Dušan Šuster (riaditeľ ZŠ Šúrova - zástupca za 

riaditeľov škôl a  ŠZ), Mgr. Daniel Masarovič (riaditeľ Spojenej školy 

Sv. Františka Assiského  - zástupca za riaditeľov škôl a  ŠZ),  PaedDr. 

Peter Jordán (predseda RŠ pri ZŠ Záhorácka  - zástupca za rady škôl 

a ŠZ),  Ing. Zuzana Baligová (predseda RŠ pri  MŠ Kollárova  -  

zástupca za rady škôl a  ŠZ - predseda mestskej školskej rady ), Mária 

Brázdovičová (predseda RŠ pri CVČ  - zástupca za rady škôl a  ŠZ), 

Ing. Ivana Rybáriková  (zástupca za rodičov),  Mgr. Janka Krejčová  

(zástupca za rodičov ), Mgr. Anton Pašteka  (poslanec MsZ 

v Malackách  - delegovaný zástupca mesta ), RNDr. Pavol Tedla  

(poslanec MsZ v Malackách  - delegovaný zástupca mesta ).  



 40 

Školy a  školské zariadenia  

V meste bola materská škola s  elokovanými triedami. Základné 

školy boli štyri  –  tri  zriadené mestom a  jedna zriadená bratislavskou 

arcidiecézou. Gymnáziá boli dve –  jedno zriadené BSK, jedno 

zriadené bratislavskou arcidiecézou. Mesto bol o tiež zriaďovateľom 

ZUŠ a  CVČ. Spojená škola mala zriaďovateľa Okresný úrad 

Bratislava, Odbor školstva. Financovanie škôl bolo postavené na 

normatívnom princípe, školy boli financované podľa počtu žiakov.  

 

Materská škola (MŠ)  

V Malackách pôsobila jedna Materská škola (MŠ), sídliaca na 

Kollárovej ulici č. 896. Jej súčasťou boli okrem tried na Kollárovej 

ulici  aj  tzv.  elokované triedy na Bernolákovej ulici  č.  18, na 

Hviezdoslavovej ulici č. 1,  na Štúrovej ulici  č.  139 ,  na Rakárenskej 

ulici  a na Záhoráckej u lici v priestoroch ZŠ .   

MŠ bola zriadená mestom Malacky ako rozpočtová organizácia 

mesta.  Do vymenovania novej riaditeľky bola poverená riadením 

školy Mgr. Andrea Petrášová (do 26. februára) a  potom Gabriela 

Šulová (do 7. marca).  8. marca bola vymenovaná nová riaditeľka 

Martina Novotová .  Zástupkyňou riaditeľky pre elokované pracovisko 

(EP) Štúrova bola Mgr. Svetlana Prsteková, pre EP Bernolákova 

Marta Jurkovičová, pre EP Hviezdoslavova Gabriela Šulová, od 1.  

mája Marta Jurkovičová. Pre EP Záhorácka PaedDr. Romana 

Štipanitzová, pre EP Jána Kollára Mgr. Andrea Petrášová, pre EP 

Rakárenská Mgr. Simonetta Holešová.   

Poradnými orgánmi riaditeľky MŠ bola Pedagogická rada, 

zložená z  riaditeľky MŠ a  zástupkýň pre jednotlivé elokované triedy, 

a Gremiálna rada, ktorej  členmi boli  okrem členov Pedagogickej rady 

aj vedúce školských jedální , ekonóm a  mzdová účtovníčka.  
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V škôlke pôsobilo 107 zamestnancov, z  toho 65 pedagogických ,  

42 nepedagogických, z  toho 19 zamestnancov ŠJ, traja zamestnanci  

ekonomického oddelenia a  20 prevádzkoví  pracovníci.  

Členmi Rady školy,  ktorá bola ustanovená v  roku 2014, boli 

Ing. Mgr. Zuzana Baligová (predseda, za zriaďovateľa),  PaedDr. 

Romana Štipanitzová, Bc. Eva Cepeková (obe za pedagogických 

zamestnancov),  Mgr. Bronislava Jurkovičová ,  JUDr. Ingrida 

Hudecová, RNDr. PhDr. Valéria Slivová, Simona Husáková (všetky za 

rodičov), Eva Markovičová  (za nepedagogických zamestnancov), Ing. 

Nataša Špelicová, PhDr. Ing. Lucia Vidanová, Mgr. MgA. Katarína 

Trenčanská (všetky za zriaďovateľa).  

Na konci školského roka 2016/2017 mala škola 685 detí. V EP 

Štúrova bolo 120 detí v  piatich triedach, v  EP Bernolákova 153 detí  

v siedmich triedach, v  EP Hviezdoslavova 103 detí v  piatich triedach, 

v EP Záhorácka 45 detí vo dvoch triedach, v  EP Rakárenská 114 detí  

v šies tich triedach a na ulici Jána Kollára 150 detí v  siedmich 

triedach. Detí mladších ako 3 roky bolo 90, trojročných bolo 176, 

štvorročných 207, 5 -6-ročných 206 .   

V priebehu roka prešla MŠ niekoľkými rekonštrukcia. Obnovil  

sa hlavný pavilon na Bernolákovej ulici, kapacita tejto elokovanej 

triedy bola 50 detí. Elokovaná trieda Rakárenská dostala nové 

zateplenie a fasádu, komplexne sa zrekonštruovala elokovaná trieda 

Hviezdoslavova.  

 

Základné školy (ZŠ)  

Základná škola mala  deväť ročníkov a členila sa na dva stupne.  

Prvý stupeň tvorili  prvé až štvrté ročníky, druhý stup eň tvorili  piate 

až deviate ročníky.  Povinná školská dochádzka bola desaťročná, 

pričom posledný rok povinnej školskej dochádzky žiaci spravidla 

absolvovali na stredných školách.  
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Mesto Malacky bolo rozdelené na školské obvody troch 

štátnych ZŠ. V meste pôsobila aj cirkevná ZŠ, do ktorej  rodičia 

prihlasovali  deti bez ohľadu na školský obvod ich trvalého bydliska. 

Rodičia mohli  prihlásiť svoje dieťa na ZŠ aj v  inom školskom obvode 

podľa vlastného výberu, ale len so súhlasom riaditeľa školy,  do ktorej  

sa dieťa hlásilo. Časť detí navštevovala osemročné gymnázium.  

V apríli sa konal zápis budúcich prvákov pre školský rok 

2017/2018 .  O prijat í a neprijatí  detí rozhodovali potom riaditelia škôl.  

 

Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul.  gen. M. R. Štefánika 7  

 Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Riaditeľkou školy 

Mgr. Katarína Habová. Zástupcami  riaditeľky boli PaedDr. Daniela 

Kunšteková a  Mgr. Jozefína Balúchová. V  škole pracovalo v  školskom 

roku 2016/2017 spolu 70 zamestnancov, z  toho 53 pedagogických a  17 

nepedagogických zamestnancov.  

 V škole pôsobila ako poradný orgán rada školy.  Jej  členmi boli  

od konca júna Mgr. Andrea Cvečková  (predseda), Ing. Peter Bartošek, 

MVDr. Radvana Velebná,  Mgr. Daniela Strelecká ,  Juraj Lisý, Mgr. 

Peter Ondruš,  Ing. Gabriela Janíková, MUDr. Marián Haramia, Ing. 

Milan Ondrovič, Alena Khunová a  Andrea Sekáčová. Rada školy sa 

vyjadrovala k  zásadným otázkam chodu školy.  

 Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli aj metodické združenia 

učiteľov prvého stupňa, metodické združenie školského klubu detí  

(ŠKD) a  predmetové komisie pre jednotlivé predmety.  

 Školu navštevovalo 716 žiakov, z  toho 333  v prvom stupni 

a 383 v druhom stupni. 12 Počet tried v  škole bol 28 –  prváci boli 

v štyroch triedach, všetky ostatné ročníky mali vždy tri triedy.  

 Najväčším úspechom žiakov školy bolo prvenstvo 

v celoslovenskom kole súťaže Slovensko, krajina v  srdci Európy, 4.  

                                                 
12 Stav k 31. 8. 2017. 
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miesto družstva dievčat v  školských majstrovstvách SR v  stolnom 

tenise a 6. miesto dievčat v  majstrovstvách SR žiačok ZŠ v šachu .   

 V mimovyučovacom čase boli  vytvorené záujmové krúžky podľa 

výberu žiakov. Žiaci  vydávali školský časopis –  dvojmesačník 

Dérerka.  

 Pri škole pôsobilo občianske Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J . 

Dérera.  Jeho úlohou bola pomoc škole pri  skvali tňovaní  materiálno -

technických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola 

spolupracovala s  CPPPaP.  

 Pri škole pôsobil  aj  ŠKD, vedúcou vychovávateľkou bola Bc. 

Denisa Zváčová. Klub navštevovalo 268 žiakov  v 10 oddeleniach. Pri 

škole bola tiež školská jedáleň. Vedúcou bola Jana Časová.  

 

Základná škola Štúrova ul.  

 Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Riaditeľom školy bol 

Mgr. Dušan Šuster, zástupcom riaditeľa pre II.  stupeň bol Mgr. Ján 

Mordavský, zástupcom riaditeľa pre I.  stupeň bola Mgr. Adriana 

Spustová .  V škole pôsobilo 45 zamestnancov, z  toho 33 

pedagogických a  12 nepedagogických zamestnancov.  

 Rada školy pracovala v  školskom roku 2016/2017 v zložení 

Mgr. Ľubica Gavurová (predseda),  Mgr. Silvia Adamczaková 

(podpredseda, obe ako zástupcovia pedagogických zamestnancov),  

Beáta Klempová (zástupca nepedagogických zamestnancov), Daniela 

Ondrušová, Bohunka Žáčková, Rastislav Balačšík , Ing. Mária 

Juhasová  (všetci zástupcovia rodičov), RNDr. Jozef Ondrejka, Ing. 

Jozef Mračna, Mgr. Martin Macejka a  Ing. Štefan Hronček (všetci  

zástupcovia zr iaďovateľa).  

 Ako poradné orgány riaditeľa školy pôsobilo aj  metodické 

združenie učiteľov prvého stupňa, metodické združenie ŠKD 

a predmetové komisie pre jednotlivé predmety.  
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 Školu navštevovalo 395 žiakov13,  z toho 208 v prvom stupni 

a 187 v druhom stupni.  Počet tried bol 19. V prvých dvoch ročníkoch 

po tri triedy, v ostatných po dve triedy.  

 Žiaci dosahovali  vynikajúce výsledky najmä v  športových 

súťažiach, kde sa umiestňovali  aj  v  celoslovenských kolách. Družstvo 

dievčat zvíťazilo vo vybíjanej,  družstvo d ievčat skončilo na treťom 

mieste v hádzanej .   

 ŠKD navštevovalo 133 žiakov  v piatich oddeleniach .  Vedúcou 

ŠKD bola Mgr. Marcela Petrivalská. Pri  škole bola aj  školská jedáleň.  

Vedúcou bola Beata Klempová.  

 

 

Základná škola Záhorácka 95  

Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Riaditeľkou školy 

bola PaedDr. Gabriela Emrichová, ktorej 31. januára  skončilo funkčné 

obdobie. Uspela vo vyhlásenom výberovom konaní, napriek tomu ju 

primátor ako zástupca zriaďovateľa nevymenoval,  dôvodom boli  

pochybnosti o  regulérnosti voľby. Uspela aj  v  opakovanej voľbe, ale 

primátor opäť využil svoje právo a  nevymenoval ju.  Následne podľa 

zákona rozhodovalo MsZ o  tom, či  rozhodnutie primátora potvrdí 

alebo nie. Jeho rozhodnutie potvrdilo a  potom sa výberové konanie 

dostalo z rúk Rady  školy na MsÚ. V  novej voľbe bola zvolená Mgr. 

Alena Číčelová, ktorá bola v  predchádzajúcom období zástupkyňou 

riaditeľky a  zároveň po skončení funkčného obdobia riaditeľky bola 

dočasne poverená riaditením školy. Primátor ju vymenoval do funkcie 

riaditeľky školy v júli .  Zástupkyňa riaditeľky PaedDr. Katarína 

Písečná zostala vo funkcii , novou zástupkyňou sa stala PaedDr. 

Daniela Malá.  

                                                 
13 Stav k 31. 8. 2017. 
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V škole pracovalo 45 pedagogických zamestnancov, z  toho 39 

učiteľov. Nepedagogických zamestnancov  bolo 18 na trvalý pracovný 

pomer.   

Rada školy pracovala v  školskom roku 2016/2017 v zložení 

PaedDr. Peter Jordán (predseda),  Mgr. Júlia Jánošíková (obaja za 

pedagogických zamestnancov),  Ing. Mária Pajpachová (za 

nepedagogických zamestnancov; 1. februára ju vystriedala Anna 

Kucharová), JUDr. Tibor Grígel , Mgr. Svetlana Prsteková, Jiří  Kotrla,  

Iveta Pavlíková  (všetci zástupcovia rodičov), Ing. Pavel Spusta,  Ing. 

Jozef Halcin,  Ing. Marian Novota,  PhD. a  Anna Slezáková (všetci  

zástupcovia zriaďovateľa) . Rada školy sa v  školskom roku 2016/2017 

stretla jedenásťkrát .  Okrem toho v škole pôsobili ďalšie poradné 

orgány riaditeľky: gremiálne porady vedenia školy,  gremiálna rada, 

metodické orgány a pedagogické rady.  

Školu navštevovalo 463 žiakov14.  Z celkového počtu bolo 

v prvom stupni 203 žiakov a 260 v druhom stupni.  Škola pozostávala 

z 22 tried.   

Medzi najväčšie úspechy žiakov patr ilo prvenstvo 

v celoslovenských kolách súťaží –  Jazykový kvet a Detská atletika –  

a druhé miesto v  atletike žiakov ZŠ. V  súťaži Hľadáme nových 

olympionikov obsadili ži aci  školy 5. a  6.  miesto, v  olympiáde 

z nemeckého jazyka 7. miesto.  

ŠKD pri tejto škole navštevovalo 132 žiakov.  Vedúcou ŠKD 

bola Ľubica Jirková.  Rovnako pri škole fungovala aj  školská jedáleň.  

Vedúcou bola Ing. Jarmila Hronská .  

V priebehu letných prázdnin sa zatepli la polovica budov školy.  

Tieto objekty,  vrátane vstupu do školy,  dostali novú fasádu. V škole 

tiež prišlo k výmene osvetlenia v telocvični a k výmene podláh v 

triedach a telocvični.  

                                                 
14 Stav k 15. 9. 2016. 
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28. septembra dostala škola cert ifikát  Športovej akadémie 

Mateja Tótha. Zaslúžila si ho za víťazstvo v súťaži Zapoj sa, behaj a 

vyhraj , kde sa prostredníctvom mobilnej  aplikácie zbierali nabehané 

kilometre. Za školu bojovalo 67 rekreačných bežcov, ktorí od apríla 

do augusta spolu nabehali  takmer 19 tisíc kilometrov. Vďaka 

víťazstvu v súťaži mali  možnosť talentovaní žiaci  prvého stupňa 

trénovať pod dohľadom trénerov Evy Vargovej a Petra Filipa.  

Certifikát do školy priniesol osobne olympijský víťaz Matej Tóth,  

ktorý sa stretol so žiakmi.  

 

 

Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1  

Zriaďovateľom  školy  bola Rímskokatolícka  cirkev,  Bratislavská  

arcidiecéza.  Škola  mala dve organizačné  zložky –  ZŠ  Mansveta  

Olšovského  a Gymnázium  sv. Františka  Assiského.  Riaditeľom školy 

bol Mgr. Daniel Masarovič. Zástupkyňou pre základnú školu bola 

Mgr. Elena Kabarcová, zástupkyňou za gymnázium bola Mgr. Elena 

Hušková .  V škole v školskom roku 2016/2017 pracovalo 66 

zamestnancov, z  toho 47 pedagogických a  19 nepedagogických 

zamestnancov.   

Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli Gremiálna rada, Rada 

školy,  metodické združenie (prvý stupeň) a  predmetové komisie pre 

druhý a  tretí  stupeň. Predsedom rady školy bol naďalej Mgr. Gabriel  

Koch, CR (zástupca zriaďovateľa), členmi boli Ing. Jozef Hušek, prof.  

PhDr. Róbert Babeľa, PhD.,  MBA, Peter Olexa (zástupcovia rodičov),  

Mgr. Lucia Belanská, Mgr. Jana Neužilová  (obaja za pedagogických 

zamestnancov), Nina Bečárová (za nepedagogických zamestnancov),  

Mgr. Miloš Kohútek, Ing. Mária Tedlová, Ing. Pavel Encinger (všetci  

zástupcovia zriaďovateľa ) a Michal Mecháček  (zástupca študentov).  
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 V školskom roku 2016/2017 navštevovalo školu 594 žiakov15.  

Z nich 263 v prvom stupni  (11 tried), 246  v druhom stupni (10 tried) 

a 85 na gymnáziu  (štyri  triedy).   

 Písomné maturitné skúšky prebiehali  v  marci, ústne  v máji. 

Úspešne ich zvládlo všetkých 19 študentov. Z  cudzích jazykov 

dominovala angličtina, z  iných predmetov občianska náuka.  

 Medzi najväčšie úspechy patr i li  umiestnenia v celoslovenských 

kolách súťaží. V  atletike bol prvý žiak v  behu na 400 metrov, 3.  

miesto obsadila školská štafeta (400 -300-200-100 metrov), dvaja žiaci  

obsadili  5. miesto.  Dve žiačky obsadili druhé miesto v  recitačnej 

súťaži .. .a Slovo bolo u  Boha. Dvaja žiaci sa zúčastnil i 

celoslovenského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jed na 

žiačka obsadila 2.  miesto v  literárnej súťaži Literárna Senica Laca 

Novomeského. Jeden žiak získal 3. miesto v  stredoškolskej odbornej 

činnosti .  

 Pri škole pôsobil  ŠKD, jeho vedúcou bola Bc. Ľubica 

Voltemarová. Klub navštevovalo 209 žiakov. Pri škole bola školská 

jedáleň. Vedúcou bola Nina Bečárová.  

Škola mala nadviazané družobné vzťahy s  brnianskym 

Biskupským gymnáziom. V  škole popri  priestoroch na vyučovanie 

fungovala aj školská kaplnka, ktorá sa nachádzala na medziposchodí.  

V priestoroch SŠ sv. F.  Ass iského fungoval od septembra 

Klubík pre deti  predškolského veku. Išlo o záujmové a výchovno -

vzdelávacie aktivity pod vedením učiteliek. Klubík, ktorý bol 

alternatívou voči MŠ, prevádzkovalo občianske združenie DaR (Deti a 

rodina).  

V októbri  si  škola slávnostnou sv. omšou a  akadémiou 

pripomínala 90. výročie vzniku františkánskeho gymnázia v  meste,  

ktoré  

                                                 
15 Stav k 31. 8. 2017. 
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Spojená škola, Pribinova ul. 16/1  

Sídlo školy,  ktorú zriadil Okresný úrad Bratislava, bola 

Pribinova ulica 16/1.  Riaditeľkou školy bola PaedDr. Mária 

Míznerová, 5. septembra ju vo funkcii  nahradila PaedDr. Katarína 

Kováčová. Jej zástupkyňou bola Mgr. Iveta Čepková a  štatutárnou 

zástupkyňou bola Mgr. Eva Rozborilová.  Spojená škola mala 31 

zamestnancov, z  toho 20 pedagogických a  11 nepedagogických.  

Rada školy pôsobila v školskom  roku 2016/2017 v zložení: Mgr. 

Denisa Fábryová (predseda), Mgr. Martina Janečková  (obaja za 

pedagogických zamestnancov),  Mgr. Martina Siváková, PaedDr. Ján 

Blažek, MUDr. Eva Sláviková, Mgr. Rudolf Novák (všetci za 

zriaďovateľa), Milan Martoš, Mgr. Katarína Hušková, Andrej 

Bartalský, Táňa Kriváková (všetci za rodičov) a  Brigita Vrbovská (za 

nepedagogických zamestnancov). V školskom  roku 2016/2017 sa rada 

školy zišla šesťkrát .  

Organizačnými zložkami školy bola Špeciálna ZŠ a  Praktická 

škola.  Špeciálna ZŠ vzdelávala a vychovávala žiakov s mentálnym 

postihnutím s cieľom rozvíjania individuálnych schopností  a 

predpokladov žiakov tak, aby si osvojili vedomosti , zručnosti a 

návyky, potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, vedeli  si  

vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným i sebe samému a 

boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene 

integrovať do spoločnosti  a stali sa jej prirodzenou súčasťou.  

Vnútorne sa špeciálna ZŠ členila na tri varianty.  Podľa 

učebných osnov variantu A  sa vzdelávali žiaci  s  ľahkou mentálnou 

retardáciou, u ktorých bolo možné predpokladať získanie odbornej  

pracovnej kvalifikácie.  Podľa učebných osnov variantu B  sa 

vzdelávali  zaostalejšie deti,  u ktorých bolo možné reálne počítať s 

neschopnosťou získať odbornú pracovnú kvalifikáciu. Podľa učebných 
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osnov variantu C  vzdelávala škola ťažko a viacnásobne postihnutých 

žiakov podľa individuálnych vzdelávacích programov.  

Praktická škola poskytovala vzdelávanie a praktickú prípravu na 

jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentálnym postihnutím po 

skončení ŠZŠ. Praktická škola poskytovala žiakom možnosť fyzicky a 

psychicky dospieť tak, aby mohli  samostatne žiť v rodinnom prostredí 

alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.  

Školu navštevovalo v školskom roku 2016/2017 89 žiakov 16.   

V škole pôsobil aj ŠKD ,  v ktorom bolo evidovaných 43 žiakov 

vo dvoch oddeleniach.  

Žiaci školy sa zúčastňovali  súťaží,  úspechy dosahovali na 

úrovni regionálnych kôl.  

 

 

Základná umelecká škola (ZUŠ)  

ZUŠ bola rozpočtovou organizáciou, zriadenou mestom 

Malacky. Sídlila v  historických priestoroch bývalej maďarskej štátnej  

školy na Záhoráckej ulici 1918. Okrem toho sa vyučovalo tiež 

v priestoroch bývalej židovskej synagógy, kde bol výtvarný ateliér a 

koncertná sála.  

Riaditeľkou školy v  školskom roku 2016/2017 bola BcA. Lívia 

Spustová, DiS.  Zástupkyňou riaditeľky bola Mgr. MgA. Katarína 

Trenčanská. V škole pracovalo na začiatku školského roka 201 6/2017 

23 pedagogických zamestnancov  a päť  nepedagogických 

zamestnancov. 

Rada školy v  uvedenom školskom roku pôsobila v  zložení :  Ing. 

Nataša Špelicová (predseda, zástupca rodičov), PaedDr. Viera Mária 

Adamovičová (podpredseda, zástupca zriaďovateľa),  Mgr. Katarína 

Šagalová, Juraj  Lisý, Silvia Repáňová (zástupcovia rodičov), Eva 

                                                 
16 Stav k 31. 8. 2017 
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Režná. DiS., Mgr. art.  Adriana Vallová  (zástupcovia pedagogických 

zamestnancov),  Mgr. Martin Mráz, Ing. Richard Hájek, Ing. Zuzana 

Kaderová (všetci zástupcovia zriaďovateľa) a  Zuzana Priesolová  

(nepedagogický zamestnanec). Rada školy sa v  tomto školskom roku  

stretla štyrikrát.  Plnila funkciu verejnej kontroly,  vyjadr ovala sa 

k práci a činnosti školy.  

 V škole pôsobila umelecká rada v  zložení Mgr. Hana Staneková, 

Elena Haberlová, DiS. art .,  Mgr.  art.  Lenka Balleková ,  Mgr. art.  Peter 

Weinciller . Predsedami predmetových komisií boli  Eva Režná, DiS.,  

Simona Dermeková, DiS. art. a  Peter Bartoník.  

 Na začiatku školského roka 2016/2017 navštevovalo ZUŠ 596 

žiakov. V tanečnom odbore bolo 95 žiakov, vo výtvarnom 230 žiakov, 

literárno-dramatický odbor navštevovalo 86 žiakov a hudobný odbor 

185 žiakov.  

 Žiaci školy vystupovali v rámci mestských podujatí, ale aj  na 

kultúrnych podujatiach v okolí Malaciek. Škola spolupracovala 

s MCK Malacky, so školami v  meste a s ďalšími inštitúciami.  

 

 

 

Gymnáziá  

  

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája č.  8  

 Zriaďovateľom školy bol Bratislavský samosprávny kraj.  

Riaditeľkou školy bola RNDr. Elena Krajčírová, zástupkyň ou 

riaditeľky RNDr. Viera Mojžišová. Škola mala v  školskom roku 

2016/2017 46 zamestnancov, z  toho 33 pedagogických a  13 

nepedagogických.  

 Medzi poradné orgány patrila Rada školy,  ktorá pracovala od 

začiatku školského roka  roku 2016/2017 v zložení Mgr. Peter Švaral  
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(predseda), Mgr. Eva Filipová, Mgr. František Lörinczi (obaja za 

pedagogických zamestnancov), Ing. Milan Fabuš, Ing. Peter Rusňák,  

PhD., Doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH  (všetci za rodičov),  

Margita Kašubová (za nepedagogických zamestnancov),  MUDr. 

Marián Haramia, Mgr. Martin Macejka, Oskar Dobrovodský (všetci  

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa) a  Soňa Lukačovičová  (za 

študentov). Rada školy sa v  priebehu školského roka 2016/2017 zišla 

šesťkrát  

 Ďalšími poradnými orgánmi boli Pedagogická rada a  Žiacka 

rada, ktorej predsedom bola Soňa Lukačovičová. Žiacka rada 

spolupracovala s  vedením školy pri organizovaní rôznych podu jatí . 

Okrem uvedených orgánov pôsobili  aj  ďalšie poradné orgány –  Rada 

rodičov a  metodické združenia a  predmetové komisie.  

 Škola ponúkala tieto certifikované vzdelávacie programy:  

gymnázium –  4-ročné a  8-ročné štúdium, ekonomika, obchodná 

angličtina a  kurz anglického jazyka.  

 Školu navštevovalo 387 žiakov 17,  z toho 160 v štvorročnej 

forme štúdia v  šiestich triedach a a  227 v osemročnej forme v  ôsmich 

triedach.  

Medzi najväčšie úspechy žiakov patrilo prvenstvo 

v medzinárodnom kole súťaže rečníkov Rednerwettbewerb a tretie 

miesto v rovnakej súťaži. Viacerí študenti uspeli v  celoslovenských 

kolách súťaží. Prvenstvo si odnieslo družstvo starších žiakov v  súťaži 

o olympizme. Mladší žiaci v  tej istej súťaži skončili na druhom 

mieste.  V olympiáde v  nemeckom jazyku získala škola jedno štvrté 

miesto. V súťaži Objavujeme čaro chémie druhé miesto a  v súťaži 

Krajina bez tieňa tretie miesto. V geografickej olympiáde obsadil žiak 

školy 5. miesto. Škola sa zapojila do viacerých medzinárodných 

projektov.   

                                                 
17 Stav k 31.8.2017 
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Škola bola zaradená  do celosvetovej siete škôl Partner pre 

budúcnosť. Škola bola   medzinárodne certifikovanou  inštitúciou  

u International Education Society,  London. Po absolvovaní 

vzdelávacieho programu mohli  žiaci požiadať o  vydanie 

medzinárodného certifikátu IES .  Rating školy mal hodnotu A –  

špičková inštitúcia s  medzinárodnou skúsenosťou. Škola bola 

zaradená do siete Aktívne globálne školy. Škola mala nadviazanú 

družbu s  moravským Gymnáziom Břeclav a  s dvoma viedenskými 

školami.  Spolupracovala aj s  CPPPaP a ďalšími inš titúciami.    

Študenti  mali  možnosť absolvovať štúdium  nemeckého jazyka v 

Programe DSD (nemecký jazykový diplom) a ukonči ť  ho štátnou 

skúškou. Na úrovni C1 skúšku úspešne zvládli  traja študenti . 27 

študentov získalo diplom na úrovni B2, 35 na úrovni B1 a  21 na 

úrovni A2.  

Školu tvorilo šesť pavilónov: pavilón A (odborné učebne, 

laboratóriá), pavilón B (triedy, knižnica), pavilón C (triedy, odborné 

učebne),  pavilón D (administratívna budova, školská kuchyňa 

a jedáleň), pavilón E   (telocvičňa),  pavilón F   (posi lňovňa, 

fitnescentrum, školský bufet).  

Škola mala niekoľko odborných učební:  učebne cudzích 

jazykov, posluchovú učebňu, dve interaktívne učebne, učebňu 

geografie,  dve učebne informatiky, multimediálne učebne, učebňu 

hudobnej a výtvarnej výchovy, učebňu humanitných predmetov, tri  

laboratóriá, poslucháreň a cudzojazyčnú knižnicu. Všetky odborné 

učebne boli  vybavené počítačmi pripojenými na internet.  

Škola mala k  dispozícii vlastnú školskú jedáleň. Vedúcou bola 

Margita Kašubová.  

Gymnázium si po začiatku škol ského roka 2017/2018 

slávnosťou pripomenulo 90. výročie vzniku gymnázia, ktoré v  roku 

1927 zriadili františkáni v  kláštore. Gymnázium bolo v  roku 1944 
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poštátnené a  teda súčasné gymnázium bolo jeho pokračovateľom. 

K odkazu pôvodného gymnázia sa hlásili  obe malacké gymnáziá.   

 

Centrum voľného času (CVČ)  

 CVČ bolo rozpočtovou organizáciou zriadenou mestom 

Malacky. Sídlilo na Ul. M. Rázusa 2383/030. Snažilo sa vytvárať 

podmienky najmä pre deti a  mládež na aktívne prežívanie voľného 

času, organizovať a  zabezpečovať výchovno -vzdelávaciu, rekreačnú 

a športovú činnosť pre deti  a  mládež. CVČ bolo hlavným 

organizátorom obvodných a okresných vedomostných olympiád,  

umeleckých súťaží a športových súťaží pre žiakov základných a 

stredných škôl v okrese Malacky.  

Riaditeľkou CVČ bola Mgr. Alžbeta Šurinová, jej  zástupkyňou 

Tatiana Salajová.  V CVČ pracovalo v  školskom roku 2016/2017 

dvanásť  zamestnancov, z  toho šesť  pedagogických zamestnancov 

a šesť  nepedagogických zamestnancov.  

Rada školského zariadenia pri CVČ pracovala v  z ložení Mária 

Brázdovičová (predseda),  Aurélia Nízka (podpredseda),  RNDr. Pavol 

Tedla, Mgr. Daniel  Masarovič,  Mgr. Anton Pašteka, Ing. Milan 

Johanes (všetci delegovaní zástupcovia zriaďovateľa),  Ing. Ivana 

Rybáriková, Ivana Tedlová (obaja za rodičov) a  Ing.  Zuzana 

Lednárová (za pedagógov).  

CVČ evidovalo na konci školského roku 201 6/2017 466 členov 

záujmových útvarov. Spoločenskovedné oddelenie,  ktorého vedúcou 

bola Tatiana Salajová, malo  zapísaných  113 členov. Oddelenie 

telovýchovy a  športu, ktorý vied la Mgr.  Eva Hašková ,  malo 170 

členov. Hudobno-tanečné oddelenie, ktorého vedúcou bola Ing. Bc. 

Zuzana Lednárová, malo  113 členov. Esteticko -vedné oddelenie, ktoré 

viedla Mária Brázdovičová, malo 70 členov.  
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Príležitostných podujatí, ktoré CVČ organizovalo alebo sa ich 

zúčastnilo, sa v  uvedenom školskom roku zúčastnilo spolu 7958 ľudí.  

V rámci letnej  činnosti počas školských prázdnin pripravilo 

CVČ pre deti prvého stupňa ZŠ štyri  prímestské  letné  detské  tábory 

rôzneho tematického zamerania,  ktorých sa zúčastnilo s polu 81 detí .  

Celkovo navštívilo podujatia CVČ v  školskom roku 2016/2017 spolu 

8621 ľudí.  

 

 

 

Jazykové centrá  

 

Happy Land 

V Malackách fungovalo súkromné detské jazykové centrum 

Happy Land so sídlom na Pezinskej ulici 7, ktoré zabezpečovalo 

starostlivosť o deti  predškolského veku.  Nešlo o  klasickú materskú 

školu, centrum nebolo zaradené v  sieti škôl.  

 

Jazyčnice  

Súkromné jazykové centrum Jazyčnice sídli lo na Záhoráckej 

ulici  61. Ponúkalo trojmesačné kurzy pre dospelých i  pre deti,  pre 

jednotlivcov aj  pre firmy. V ponuke centra boli  tiež prekladateľské 

a tlmočnícke služby. Z  cudzích jazykov bola zastúpená nemčina, 

angličtina a  francúzština.  
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Poradenské centrá  

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

(CPPPaP)  

 CPPPaP sídli lo na  ulici Martina Rázusa 30. Zriaďovateľom bol 

Krajský školský úrad v  Bratislave. Riaditeľkou bola   PaedDr. Dana 

Kovárová, poverenou zástupkyňou bola Mgr. Alena Kurtulíková .   

 Centrum vykonávalo činnosť psychologickú, pedagogickú, 

špeciálnopedagogickú vrátane logopedickej  a liečebnopedagogickej 

činnosti  a sociálnu činnosť zameranú na optimalizáciu výchovného, 

vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od 

narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.  Poskytovalo 

starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického 

vývinu a porúch správania. Poskytovalo poradenské služby a 

realizovalo aj preventívne programy.  

 Do územnej pôsobnosti centra patrilo 19 plno -organizovaných 

škôl,  šesť málotriednych škôl v  okrese,  ďalej 28 MŠ a  dve gymnáziá.  

V školskom roku 2016/2017 navštívilo centrum 1126 detí.  

 

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva pri  Špeciálnej 

základnej škole  

 Centrum sídli lo na Pribinovej 16/1. Medzi jej úlohy patrila 

starostlivosť o mentálne postihnuté deti a  mládež do 25 rokov, o 

mentálne postihnutých žiakov Spojenej školy,  logopedická 

starostlivosť, poradenstvo pre rodičov, učiteľov, osvetová činnosť a  

spolupráca s  inštitúciami v  rezorte školstva,  zdravotníctva a  sociálnej  

oblasti.  
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6. Kultúra  

 

Mestské centrum kultúry (MCK)  

 MCK bolo príspevkovou organizáciou mesta Malacky. 

Organizovalo alebo podieľalo sa na prípravách väčšiny kultúrnych 

akcií  v  meste. Bolo príspevkovou organizáciou zriadenou mestom 

Malacky, riaditeľkou bola Mgr. Jana Zetková. Na konci  roka 2017 

malo MCK v pracovnom pomere jedenásť zamestnancov a  na dohody 

zamestnávalo ďalších pracovníkov.  

 Hlavnou činnosťou MCK bolo organizovanie kultúrno -

spoločenských aktivít. MCK budovalo, spracovávalo a  poskytovalo 

verejnosti fond knižnice a  múzea. Strediskom MCK bolo Múzeum 

Michala Tillnera,  súčasťou ktorého bolo i  pracovisko Krypty vo 

františkánskom kostole, Knižnica MCK,  Spoločenský dom MCK 

a Kultúrní domeček –  budova kina.  V sídle MCK na Záhoráckej ul.  

1919 sa nachádzala knižnica,  múzeum, výstavné priestory, učebne 

a tanečná miestnosť a kancelárie.    

Okrem pravidelnej činnosti  (cyklické  programy pre všetky 

vekové  kategórie –  Rozprávkové nedele,  stretnutia s  Táliou, výchovné 

koncerty,  posedenia pre dôchodcov, koncerty,  výstavy, prednášky, 

besedy, stretnutia s  históriou a pod.) MCK zabezpečovalo  kultúrny 

programu na tradičné celomestské podujatia.   

 

Knižnica  

Knižnica mala automatizovaný systém výpožičiek realizovaný 

prostredníctvom počítača. On -line verzia knižničného katalógu bola 

prístupná na internete. Čitatelia si mohli  prezrieť katalógy a objednať 

si knihy priamo z domu. Knižnica disponovala biblioboxom –  

špeciálnym kontajnerom, ktorý bol určený na vrátenie kníh do 

knižnice mimo otváracích hodín. Umiestnený bol na terase pred 
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vstupom do budovy MCK .  Knižnica okrem výpožičných služieb mala 

k dispozícii aj  čitáreň a  študovňu s  kapacitou 30 miest. Knižnica 

počas roka organizovala besedy, súťaže, výstavy a  ďalšie podujatia,  

medzi ktorými bola najvýznamnejšia Noc s Andersenom a Týždeň 

slovenských knižníc (obe podujatia pr ebiehali v marci).  

 

Kino Záhoran  

 Filmy boli premietané v  Kultúrním domečku na 

Hviezdoslavovej ulici.  Okrem toho tu svoje predstavenia hralo DNH 

a ďalšie divadelné súbory, prebiehal tu aj divadelný festival  Zejdeme 

sa na hambálku, koncerty a  ďalšie podujat ia. Kapacita hľadiska bola 

186 miest vrátane balkóna.  

 

Múzeum Michala Til lnera  

 Múzeum pôsobilo ako organizačná zložka MCK, sídlilo na 

Záhoráckej ulici. V rámci neho pôsobili  dvaja zamestnanci. Súčasťou 

múzea boli dve stále expozície. Etnografická časť,  kt orej  ťažisko 

tvorili zbierkové predmety od Michala Tillnera, bola umiestnená v 

podkrovných priestoroch budovy na Záhoráckej ulici.  Ďalšia 

expozícia sa nachádzala v kryptách pod františkánskym kláštorom.  

Múzeum v  priestoroch galérie v  tomto roku zrealizovalo 20 

výstav. Vstupné do jednotlivých expozícií múzea pre dospelého 

predstavovalo dve eurá, pre študentov, dôchodcov a ZŤP jedno euro.  

Múzeum pripravilo pätnásť kultúrno -výchovných a  vzdelávacích 

aktivít (prednášky, besedy),  ktoré boli  zamerané na rôzne t émy o 

histórii mesta a  okolia.   

V zámku prebiehala počas letnej sezóny od júla  do septembra 

výstava Šport  v Malackách. Výstava bola výsledkom dlhoročnej práce 

pracovníkov  múzea .  
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 Múzeum v  roku 2017 vydalo v rámci edičnej činnosti  zborník 

Malacky a okolie 10 ,  ktorý bol zostavený z  príspevkov, ktoré odzneli  

na odbornom historickom seminári venovanom Pálffyovcom ,  a tiež 

počas jednotlivých prednášok v rámci cyklu Stretnutie s  históriou.  

 

Divadlo na hambálku (DNH)  

Ochotnícke DNH pôsobilo pod vedením režiséra Vl adimíra 

Zetka. Divadlo tvorili tri  súbory –  dospelí, Detské divadelné štúdio a 

Štúdio mladých. Spolu malo divadlo približne 30 členov vo veku od 

18 do 75 rokov. Režisérom a umeleckým vedúcim divadelného súboru 

bol Vlado Zetek. Štúdio mladých viedla Beáta R eifová.  

Domovskou  scénou divadla bol Kultúrňí domeček (kino).  

Okrem toho chodili  divadelníci  so svojimi predstaveniami do iných 

miest a obcí. Členovia divadla sa zapájali aj do celomestských 

podujatí .   

Od 21. septembra do 1. októbra prebiehal 10. ročník 

divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku, ktorého sa zúčastnil i  

profesionálne i ochotnícke divadelné súbory zo Slovenska a Českej 

republiky. Na malackom javisku sa po rokoch objavili rodáčky 

herečky Michaela Badinková a Zuzana Norisová. Na festival zav ítal aj  

známy český herec Miroslav Táborský. Domáce Divadlo na hambálku 

uviedlo najnovšiu hru Tri  letušky v Paríž. Súčasťou festivalu bol 

okrem divadelných predstavení aj  Hambáljarmok, divadelná výstava v 

galérii MCK a diskusia CHILL OUT s Patrikom Hermano m. 

V priebehu roka ŠM zorganizovalo viac diskusných podujatí,  

ako hostia sa ich zúčastnil i napríklad Emília Vášáryová, Daniel  

"Gogo" Štrauch či  Iveta Radičová.  

Malackí divadelníci zo Štúdia mladých DNH uspeli na 

europskom festivale humoru a satiry Kremnick é gagy. Akadémia 
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humoru nominovala projekt Chill Out na Cenu Stana Radiča za objav 

roka. V kategórii Umelecký prednes sa stal víťazom Denis Farkaš.  

26. októbra bola lektorka a režisérka ŠM Beáta Reifová 

v Bratislave ocenená ako „Kultúrno -osvetový pracovník  roka“, 

ocenenie si prevzala z  rúk predsedu BSK.  

 

Art club 2002 

Klub výtvarníkov z Malaciek a  okolia sa prezentoval tradične 

pred koncom roka v  galérii  MCK. Vianočná výstava Art  clubu 2002 

v galérii  MCK mala vernisáž koncom  novembra. Klub tvorili  Eva 

Režná, Rozália Habová, Libuša Čtveráková, Richard Grega, Pavel Žák 

a Martin Hajdin.  

 

Klub malackých bádateľov  

Klub pôsobil  pri MCK –  Múzeu Michala Tillnera. Toto voľné 

zoskupenie malo vo svoj ich radov záujemcov o  históriu Malaciek, 

pravidelne sa stretávali  a  podieľali sa na organizácii  série podujatí  

s názvom Stretnutie s históriou.  

 

Dychová hudba Malačané  

 V tomto roku pôsobila kapela Malačané, ktorá vystupovala na 

niektorých príležitostiach počas roka.  

 

Divadlo Žihadlo  

Kočovné bábkové divadlo Žihadlo prevádz koval Vlado Zetek. 3. 

septembra prebiehal v kine divade lný minifestival Bábkové 

žihadlenie. Bol venovaný pamiatke bábkara Jonáša Jiráska.  
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Najvýznamnejšie kultúrne podujatia  

 

Medzi ďalšie pravidelné podujatia, ktoré organizačne 

zabezpečovalo MCK, patrila Malacká hudobná jar, Prvomájové 

Malacky, Kultúrne leto  a Adventné Malacky.  

 

 

Umelecké súťaže  

 

Zúbkove pramene a  Hviezdoslavov Kubín  

 31. marca sa konalo obvodné kolo 12. ročníka súťaže v 

prednese poézie a prózy Zúbkove pramene. Súťaži predchádzali tri  

predkolá na ZŠ Stupava, ZŠ Závod a ŽŠ Dr. Jozefa Dérera v 

Malackách. V prvej kategórii  (žiaci  2. -4. ročníka) zvíťazila v poézii  

Angelina Uhrincová (ZŠ Kuchyňa) a v próze Dominika Brennerová 

(ZŠ Dr. J . Dérera). V druhej kategórii (5. -7. ročník ZŠ) boli  najlepší 

Karolína Králová (MCK Malacky) v poézii a Samuel Vrlák (Spojená 

škola sv. F. Assiského) v próze. V tretej kategórii (8. -9. ročník ZŠ) 

zvíťazili Mária Hušková (Spojená škola sv. F.  Assiského) v poézii a 

Marek Benkovič (ZUŠ Malacky) v próze. Odbornú porotu, ktorá 

posudzovala recitačné výkony súťažiacich, tvoril i PaedDr.Jana 

Pagáčová,  Mgr. Mária Schlosserová a Alfréd Swan. Každý z víťazov 

vo svojej  kategórie postúpil na celoslovenskú súťaž Hviezdoslavov 

Kubín.  

 

Spevácky talent CVČ  

V marci prebiehala súťaž mladých spevákov Spevác ky talent 

CVČ. V kategórii  predškolákov zvíťazila Nikoleta Hýllová, v  
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kategórii žiakov 1. až 5. ročníka bola prvá Alica Hušková a spomedzi 

šiestakov až deviatakov Tereza Vašková.  

 

Prvomájové Malacky  

Tradičné podujatie prebiehalo v zámockom parku. Bolo 

rozdelené na niekoľko zón. Na hlavnom pódiu vystúpili  tanečníčky zo 

Saltatrix, speváci z  CVČ, mažoretky ELLA, folklórny súbor Macejko, 

dychová hudba Malačané, Darzoy, Sima Martausová, Pavol Hammel, 

Samo Tomeček a na záver Celeste Buckingham a King Shaolin. Okr em 

toho bola v parku detská zóna, farmárska zóna, historická zóna a zóna 

Frikulin.  

 

 

Hudba 

 

Folklórny súbor Macejko  

Umeleckou vedúcou súboru, ktorý mal formu občianskeho 

združenia,  bola Andrea Adamovičová. Vedúcou skupiny malých detí  

bola Ingrid Šrámková. Súbor mal približne 50 aktívnych členov vo 

veku od troch do 40 rokov.  
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7. Turistický ruch a  história mesta  

 

Turisticko- informačná kancelária (TIK)  

Turisticko-informačná kancelária bola súčasťou  MCK ,  sídlila na 

Záhoráckej ulici  1919 (vedľa knižnice) .  Jedným z najväčších podujatí  

boli  Historické potulky Malackami, ktoré zabezpečovalo MCK. Boli  

to neformálne prechádzky mestom so sprievodcami, ktoré boli  

zamerané na najväčšie pamiatky mesta.  Do sprevádzania sa zapojili  

zamestnanci MCK i mladí študenti. Potulky prebiehali trikrát za rok - 

vo februári pri  príležitosti Medzinárodného dňa sprievodcov 

cestovného ruchu, v júli a v auguste.  

V rámci kampane pri  príležitosti  septembrového Európskeho 

týždňa mobility dostala TIK do užívania dva tandemové bicykle, kto ré 

boli k dispozícii pre návštevníkov mesta.  

Koncom roka v meste pribudli nové orientačné smerovníky,  

ktoré domácich i návštevníkov informovali o pamätihodnostiach, 

historických i turist ických miestach. Umiestnené boli  pri železničnej 

stanici , na križovatke Partizánska –  Ľuda Zúbka - Radlinského, na 

Kláštornom námestí (pri Slovenskej sporiteľni), na hlavnej križovatke 

pri OC Stred, na Záhoráckej ulici  (pri  Floriánovi).  

 

 

Publikácie  

Mesto Malacky vydalo v reedícii Záhorácky slovník od 

Konštantína Palkoviča. Obnovené vydanie vzniklo zásluhou editora 

Stanislava Bellana a grafičky Márie Marekovej.  Návrh na 

znovuvydanie Záhoráckeho slovníka iniciovala Komisia pre kultúru a 

cestovný ruch pri  MsZ Malacky. Kniha bola slávnostne uvedená do 

života 14. októbra počas konferencie o Mackovi. K dispozícii bola v 
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Turisticko-informačnej kancelárii  (MCK) na Záhoráckej ulici , bol o 

ňu veľký záujem.  

V 9. ročníku čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2016 zvíťazilo 

dielo Denisy Fulmekovej Konvália,  ktorého príbeh založený na 

skutočných udalostiach sa odohrával aj v Malackách. Hlavnými 

hrdinami boli starí  rodičia spisovateľky mladá poetka Valéria 

Reiszová a františkán a básnik Rudolf Dilong. V tomto roku, presne v 

období 100. výročia Valérie Reiszovej vydala Denisa Fulmeková v 

reedícii  zbierky básní svojej babičky pod názvom Ria Valé. Kniha 

bola prezentovaná koncom októbra aj v Malackách.  

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo koncom roka 

jubilejný 10. zborník s názvom Malacky a okolie - história.  Zborník 

obsahoval bohatú tematickú ponuku príspevkov o dejinách Malaciek a 

Záhoria. Nosnou témou boli  Pálffyovci. Zborník obsahoval desať 

príspevkov. Súčasťou zborníka bola 16 -stranová farebná obrazová 

príloha.  

Mesto pripravilo na aktuálny rok nástenný kalendár. Témou 

kalendára boli pamiatky Malaciek, autorom bol Vladimír Jurkovič.  

Kalendár bol k dispozícii v TIK na Záhoráckej ulici  za 4 eurá.  

 

 

Pamiatky  

 V meste sa nachádzalo niekoľko vzácnych nehnuteľných 

pamiatok, ktoré boli zapísané v  ústrednom zozname národných 

kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR. Okrem nich 

sa v meste nachádzali ďalšie pozoruhodné a ochrany hodné stavby.  

 

Kaštieľ  

Vlastníkom bývalého pálfiovského kaštieľa zo 17. storočia bolo 

mesto Malacky, ktoré v  oficiálnych materiáloch používalo názov 
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Malacký kaštieľ.  V zrekonštruovanej časti  objektu bola kancelária,  

výstavná miestnosť a dobovo zariadená tzv. pálfiovská izba. 

Návštevníci  mali možnosť prehliadky kaštieľa,  ale aj  prenajať si  

seminárnu miestnosť a výstavnú miestnosť.  

 V lete bola dokončená rekonštrukcia strechy a komínov 

kaštieľa .  Rekonštrukcia zahŕňala výmenu poškodených častí  krovu a 

výmenu latovania a strešnej krytiny na západnom a južnom krídle 

budovy, obnovu komínov na južnom krídle, vystavanie dvoch dočasne 

rozobratých komínov na rohu južného a západného krídla,  obnovu 

vikierov, výmenu oplechovania a nový bleskozvod. Zároveň sa 

vymenili veterné koruhvy na rohoch strechy na západnom a južnom 

krídle.  

 Po skončení rekonštrukcie  sa kaštieľ sprístupnil verejnosti.  

MCK –  Múzeum Michala Tillnera v  priestoroch zámku vytvorili  

výstavu Šport  v Malackách. Počas zvyšnej časti  letnej sezóny bol  

kaštieľ otvorený od stredy do nedele, k  dispozícii boli sprievodcovia 

z Múzea Michala Til lnera, ako aj  študenti. Sezóna bola ukončená na 

konci septembra.  

 Minister kultúry SR Marek Maďarič v prítomnosti riaditeľa 

Krajského pamiatkového úradu Petra Jurkoviča prijal  koncom roka 

primátora Malaciek. Témou bola pokračujúca obnova malacké 

kaštieľa.   

 Koncom roka bolo v zámockom parku vytvorené arborétum. 

Tvorilo ho 17 označovníkov stromov s krátkym popisom a grafikou 

listov. Súčasťou bolo prepojenie na interaktívny obsah 

prostredníctvom QR kódu.  
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Františkánsky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie  

 V kostole bol i  celoročne sprístupnené Sväté schody ,  v čase od 

rannej sv.  omše do večernej sv. omše. Na požiadanie boli otvorené aj  

krypty pod kostolom, v  ktorých malo expozíciu Múzeum Michala 

Tillnera.   
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8. Médiá  

 

Mestské médiá  

 

 Malacký hlas (MH) bol tlačeným periodikom, dvojtýždenníkom, 

ktorý vydávalo mesto Malacky v  náklade 7500 kusov. MH bol 

bezplatne distribuovaný do každej domácnosti v  meste.  Hlavnou 

redaktorkou bola Mgr. Ľubica Pilzová, redaktorkou Mgr. Ingrid 

Sochorová. Redakcia sídlila v budove MsÚ. Okrem MH redaktori  

publikovali  svoje príspevky aj v televízii eM TV .   

Na adrese www.malacky.sk sa nachádzala oficiálna internetová 

stránka mesta Malacky. Mestská stránka sa prezentovala aj na 

sociálnej  sieti facebook.  

        

Regionálne tlačené médiá  

 

O dianí v  Malackách a  okolí  informovali  aj regionálne časopisy 

MY –  Týždenník pre Záhorie, Záhorák a  Malacko. Ani jeden z  týchto 

časopisov nezamestnával redaktora, ktorý by pre časopis písal  

pôvodné články z  Malaciek a okolia.  Prispievali do nich jednotlivci .  

 

Internetové stránky o  Malackách  

 

Malacké pohľady  

 Internetová publicist ická stránka o  Malackách venovala veľký 

priestor najmä histórii mesta, ale aj kultúre a  športu. Obsahovala aj  

praktické informácie pre návštevníkov mesta.  Adresa stránky bola 

www.malackepohlady.sk. Tvorcovia stránky boli členmi občianskeho 

združenia Malacké pohľady.  

 

Ľudia pre Malacky  



 67 

 Webová stránka občianskeho združenia Ľudia pre Malacky. 

Stránka sa zameriavala na publicistiku, týkajúcu sa aktuálneho života 

v meste. Stránka, ktorá sa nachádzala na adrese www.lpm.sk.  

 

Iné webstránky  

Okrem uvedených  stránok, ktoré mali všeobecnejšie zameranie,  

mala vlastné webstránky a  facebookové stránky väčšina občianskych 

združení,  športových klubov, inštitúcií  a  podobne.  

Fungovala tiež regionálna stránka o  Záhorí, ktorá bola súčasťou 

webportálu denníka SME. Najpopulárnejšou regionálnou webstránkou 

bola www.zahori.sk.  
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9. Cirkevný život  

 

Farnosť Malacky  

Farnosť Malacky bola súčasťou Bratislavskej arcidiecézy, 

v ktorej bol arcibiskupom Mons. Stanislav Zvolenský a  od marca 

pomocným biskupom Mons. Jozef Haľko, a  súčasťou malackého 

dekanátu.  Farnosť tvorili  Malacky spolu s  fil iálkou Kostolište. Patril i  

sem tri  kostoly –  v Malackách bývalý františkánsky kostol  

Nepoškvrneného počatia Panny Márie a  farský kostol Najsvätejšej  

Trojice,  v Kostolišti kostol sv. Martina.   

Za týždeň bývalo vo farnosti  bežne 22 svätých omší.  Z  toho 

osemnásť vo františkánskom kostole –  v bežný deň ráno o  siedmej 

a večer o  pol siedmej, jedna omša do týždňa pre každú cirkevnú školu 

a v nedeľu doobeda o  s iedmej, o deviatej,  o pol jedenástej  a  večer 

o pol siedmej.  Vo farskom kostole bývala svätá omša v  nedeľu 

o ôsmej hodine ráno, v  Kostolišti vo štvrtok o  šiestej večer a  v nedeľu 

o deviatej doobeda. Okrem toho bývala svätá omša pravidelne vždy 

prvý piatok v  mesiaci vo farskom kostole aj v  Kostolišti .  Sväté omše 

bývali tiež v  nemocnici . V priebehu roka pribudla ďalšia pravidelná 

sv.  omša –  v nedeľu predpoludním na sídlisku Juh v  priestoroch ZŠ na 

Štúrovej ulici .  

Sídlom fary časť budovy bývalého františkánskeho tzv. 

Čierneho kláštora, konkrétne prízemie aj  poschodie západného krídla. 

Zostávajúca časť objektu bola priestorom cirkevnej školy –  Spojenej 

školy sv. Františka Assiského. .   

Správcom malackej farnosti bol ThDr. ICLic. Miloš Kohútek, 

PhD. V pastoračnej činnosti  mu pomáhali kapláni.  Kaplán vdp. Pete r 

Kizek pôsobil v  Malackách od leta 2015  do leta 2017, keď ho nahradil  

vdp. Peter Drbohlav. Druhým kaplánom bol vdp. Ján Holos, ktorý 

v Malackách pôsobil  od leta 2016 .  V SpŠ sv. Františka Assiského 
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pôsobil v školskom roku 2016/2017 školský kaplán vdp. Gabr iel  

Koch, CR. Bol členom  rehoľného spoločenstva vo Veľkých Levároch.  

Vo farnosti  pôsobil  spevokol Vox humana, ktorý viedla Gabriela 

Peťková.  

V malackej farnosti bolo pokrstených 174 ľudí (z toho v 

Kostolišti  traja),  čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim r okom o päť 

osôb viac. Z celkového počtu pokrstených bolo 85 chlapcov (všetci  z  

Malaciek) a 89 dievčat (z toho tri z Kostolišťa). Z vekového hľadiska 

bolo 144 pokrstených detí vo veku do jedného roku života, pätnásť vo 

veku od jedného do siedmich rokov, ose m detí starších ako sedem a 

mladších ako 18 rokov a siedmi dospelí.  Z celkového počtu 

pokrstených bolo 57 (32 percent) z  cirkevného pohľadu legitímnych,  

teda narodených rodičom, ktorí  uzatvorili  sobáš v kostole.  

Prvé sväté prijímanie pri jalo spolu 153 detí  v celej  farnosti,  z 

toho žiakov 3.  ročníka ZŠ bolo 153 a traja boli dospelí . Oproti  

predchádzajúcemu roku pribudli  traja prvoprijímajúci.  

Sviatosť birmovania prijalo vo farnosti 68 ľudí. V porovnaní s 

predchádzajúcim rokom to bol pokles o 27 ľudí.  

Manželstvo uzatvorilo vo farnosti 50 párov, z toho dva v 

Kostolišti .  Z toho bolo 41 katolíckych sobášov a deväť zmiešaných. 

Celkovo bolo v tomto roku o dvanásť cirkevných sobášov viac ako v 

predchádzajúcom roku.  

Cirkevných pohrebov bolo vo farnosti 138, z toho d vanásť v 

Kostolišti .  Z toho bolo 60 mužov (v Kostolišti z toho štyria) a 78 žien 

(z toho v Kostolišti  osem). Spolu bolo o päť pohrebov viac ako v 

prechádzajúcom roku. Z celkového počtu bolo 53 ľudí zaopatrených 

sviatosťami.  
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Kongregácia Notre Dame  

V meste pôsobili  členky kongregácie školských sestier de Notre 

Dame. Ich rehoľný dom na Štúrovej ulici  obývali štyri sestry –  Lucia 

Kováčová, Karmela Anna Krpelánová, Terézia Eva Kúdelová 

a Monika Katarína Mandráková. Členky rehole pôsobili v  Spojenej 

škole sv. Františka Assiského.  
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10. Šport  

 

Udalosti  

 

Najlepší športovci  

Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebiehalo 24. marca v 

Spoločenskom dome MCK. V kategórii  do 18 rokov boli  ocenení  

Kristián Viktorín (vodný motorizmus), David Michálek (box), Marcel 

Žilavý (atlet ika), Marek Havlík (atletika), Martin Bartošek (džudo),  

Daniel Čeřovský (sálový futbal), Félix Ivančo (stolný tenis). Medzi 

dospelými boli najlepší  Peter Jurkovič ml. (letecké modelárstvo),  

Eliška Chvílová (atletika), Boris Pribil (at let ika), Michal Mec háček 

(atlet ika), Ladislav Čas (tenis) a Vojtech Planka (rekreačný beh).  

Najlepšími kolektívmi boli starší  dorastenci - futbalisti  FC Žolík,  

seniorskí hádzanári  TJ Strojár a Mažoretky Ella. V kategórii  školský 

šport boli ocenené hádzanárky ZŠ Štúrova (majs terky kraja, tret ie na 

majstrovstvách SR). Za najaktívnejšiu školu bola vyhlásená ZŠ 

Štúrova. Do Siene slávy malackého športu bol uvedený futbalový 

tréner Ján Piško a turistka Margita Königsteinová.  

 

Beh oslobodenia  

6. mája sa v zámockom parku uskutočnil  45. ročník Behu 

oslobodenia a 11. ročník Pohára Centra voľného času. V jedenástich 

kategóriách sa zúčastnilo rekordných 324 pretekárov. V kategórii  

prvákov a druhákov zvíťazili Jasmína Cséfalvayová (ZŠ Štúrova, 

Malacky) a Matúš Bachratý (ZŠ Závod).  Medzi t retiakmi a štvrtákmi 

boli najrýchlejší Tamara Klempová (SŠ sv. Františka Assiského, 

Malacky) a Peter Binčík (ZŠ Jakubov).  Najlepší  v kategórii  piatakov 

až siedmakov boli Michaela Salayová a David Vrabček (obaja ZŠ 

Záhorácka, Malacky). Medzi najstaršími žiakmi dominovali  Zuzana 
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Švejdová (ZŠ Borský Svätý Jur) a Matúš Kuma (ZŠ Záhorácka, 

Malacky). V dorasteneckej kategórii zvíťazil Daniel Baďura (SOLŠ 

Banská Štiavnica). Najrýchlejší medzi dospelými boli Aneta Hollá a 

Jakub Valachovič (obaja AC Malacky).  Najmla dším účastníkom bol 

takmer dvojročný Damian Zajac,  najstarším 62 -ročný Vojtech Planka. 

Ocenené boli  i  najpočetnejšie behajúce rodiny:  Ftáčnikovci,  

Kronauerovci a  Kellovci. Spestrením tohto ročníka boli  preteky 

Nordic Wakingu na 2000 metrov, kde spomedzi 19 pretekárov 

zvíťazili Ružena Hamarová (NW Malacky) a Dominik Pribila (NW 

Rohožník). Súťaže sa zúčastnilo aj  sedem škôl.  Víťazom Pohára CVČ 

sa stala ZŠ Záhorácka pred ZŠ Dr. Dérera a SŠ sv. Františka 

Assiského. Organizátormi boli Mesto Malacky, CVČ, Stroj ár, AC a 

AD HOC pod záštitou Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport  MsZ 

Malacky. Ceny najlepším odovzdávali primátor Juraj Říha, predseda 

TJ Strojár Pavol Oreský a jeden zo zakladateľov behu Anton Putek.  

 

Športové hry malackej mládeže  

Na konci mája prebiehali v malackých školách tradičné súťaže v 

rámci Športových hier malackej mládeže. Tri  súťažiace školy získali  

rovnaký počet bodov ako v predchádzajúcom školskom roku. Poradie 

sa tak nezmenilo. Víťazom súťaže sa stala ZŠ Štúrova pred ZŠ Dr. J .  

Dérera a ZŠ Záhorácka. V atletike 1.  - 2. ročníkov u chlapcov i  

dievčat vyhrala ZŠ na Štúrovej ulici. Tejto škole pripadlo i víťazstvo 

vo futbale chlapcov 3. - 4. ročníka, vo vybíjanej dievčat 3. - 4.  

ročníka, basketbale dievčat 5.  - 7. ročníka. a vo volejbale dievčat  8. -  

9. ročníka. Družstvá z gymnázia zvíťazil i vo florbale chlapcov 5. - 7.  

ročníka a v hádzanej chlapcov 8. - 9. ročníka.  

 

 

 



 73 

Večerný beh zdravia –  Beh vďaky SNP  

8. septembra prebiehal 34. ročník Večerného behu zdravia –  

Behu vďaky SNP v Malackách, ktorého sa zúčastnilo 243 bežcov. Po 

položení kytice k pamätníku SNP a príhovore prednostky MsÚ Ľubice 

Čikošovej sa na trať do Zámockého parku dlhú vyše 2 km vydali 

spoločne pretekári  v 13 kategóriách. Kategóriu mužov vyhral  Jakub 

Valachovič z AC Malacky, u žien  Petra Pazderová z Malaciek. V 

kategórii  dorastencov prvenstvo patrilo Jakubovi Kopiarovi z  

Gymnázia Malacky a u dorasteniek zvíťazila Margita Koričárová z 

Bratislavy. V kategórii  rodičia s deťmi zvíťazila Lenka Kováriková 

(MŠ Štúrova) s otcom. Medzi prvákmi a druhákmi boli najrýchlejší  

Barbora Cvečková (ZŠ Dr. J . Dérera) a Jakub Čahoj (ZŠ Štúrova).  

Tretiakom a štvrtákom dominovali Natália Šarníková (SpŠ sv. F.  

Assiského) a Adam Boškovič (ZŠ Dr. J . Dérera).  Z piatakov a 

šiestakov boli najrýchlejší  Laura Sed láková (ZŠ Záhorácka) a Simon 

Ftáček (ZŠ Sološnica). Najlepší najstarší žiaci boli Zuzana Švejdová 

(ZŠ Borský Svätý Jur) a Peter Prokop (ZŠ Dr. J . Dérera).  

 

Malacká desiatka a  Malacký kilometer  

30. septembra prebiehal v zámockom parku 34. ročník Malackej 

desiatky a 11. ročník Malackého kilometra. Detských súťaží sa 

zúčastnilo 246 pretekárov. V kategórii  najmenších detí zvíťazili  

Isabella Jansová (Myjava) a Matúš Navara (Gajary).  Medzi 

predškolákmi zvíťazili Barbora Víglaská (Bratislava) a Jakub Barcaj 

(ŠK Jablonica). V kategórii mladšia prípravka boli najrýchlejší  

Martina Moravcová (Brestovec) a Alex Matejov (ŠK Jablonica). V 

kategórii  prípravka dominovali Laura Holická (AC Malacky) a Adam 

Pukančík (Malacky).  Medzi najmladšími žiakmi dominovali  Natália 

Králiková (ŠK Jablonica) a Christian Hlaváč (ŠK Jablonica). V 

kategórii mladších žiakov boli najlepší Lucia Režnáková (ŠK 



 74 

Jablonica) a Adam Zubák (ŠK Jabonica). Najrýchlejší starší žiaci boli  

Timea Morávková (AC Malacky) a Pavol Riečický (Holíč).  Na štart  

hlavných pretekov sa postavilo 140 pretekárov. Absolútnym víťazom 

sa stal Jakub Valachovič (AC Malacky) pred Jakubom Kopiarom (AC 

Malacky) a Lukášom Souralom (VSK Uni Brno). Najrýchlejší muž nad 

40 rokov bol Jiří  Daněk (Uherské Hradiště),  nad 50 rokov Pavel 

Kratochvíl (Atletic Třebíč), nad 60 rokov Ferdinand Kocák (Gbelskí 

strýci), nad 65 rokov Lubomír Bartál (BK Hodonín), nad 70 rokov 

Ferdinand Husár (Trenčín). Medzi ženami bola najrýchlejšia Mária 

Danečková (Bratislava). V kategórii nad 35 rokov zvíťazila Erik a 

Farkašová (AŠK Grafobal Skalica), nad 45 rokov Blažena Kocúriková 

(ŠK Jablonica). Juniorom dominovali Jaroslav Říha (Uni Brno -Orel 

Kuřim) a Eliška Jakubčíková (AK Hodonín). Dorastencom dominovali  

Marek Havlík (AC Malacky) a Timea Morávková (AC Malacky).  

 

 

Športové kluby a oddiely  

 

 Mesto Malacky poskytovalo športovým klubom dotácie na 

podujatia a na činnosť, podľa vopred určených kritérií.  Kompletný 

prehľad dotácií na rok 2017 je uvedený v  prílohe tohtoročného zápisu 

do kroniky.  

 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky  

 

Predsedom TJ Strojár Malacky bol Ing. Pavol Oreský. Členmi 

výboru boli Ing. Dušan Rusňák, Zdeno Rehák, Mgr. Peter Ondruš, Bc. 

Michal Gelinger, Ing. Ján Kunštek a  Tomáš Baláž.  
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Basketbal  

 Predsedom basketbalového oddielu bol Mgr. Branislav O rth.  

Basketbalisti sa zameriavali  na výchovu mládeže. 16 - ročný 

odchovanec Malaciek Tomáš Pavelka (217 cm) sa dostal do 12 -člennej 

nominácie na Majstrovstvá Európy hráčov do 18 rokov. Do seniorskej 

reprezentácie sa dostali  odchovanci Boris Bojanovský (218 cm) a 

Michael Fusek (223 cm). Bojanovský sa nakoniec z reprezentácie 

ospravedlnil  kvôli operácii  členku.  

 

Cyklistika 

 V tomto roku pôsobil v  rámci TJ Strojár samostatný oddiel  

cyklistiky. Predsedom oddielu sa stal Igor Lím. Oddiel  v  priebehu 

roka usporadúval výjazdy na Slovensku i  do zahraničia.  

 Malačianka Ivana Prokopová (nebola členkou cyklistického 

oddielu, žila v  zahraničí) sa v júni zúčastnila cestných pretekov, Tour 

of Cambridgeshire v anglickom Peterborough. 127 -kilometrovú trať 

absolvovala za 3 hod iny 35 minút a umiestnila sa na 10. mieste zo 102 

účastníčok v kategórii, čím som sa kvalifikovala na majstrovstvá 

sveta Masters vo francúzskom Albi. Na štart takmer stokilometrovej 

trate sa postavilo 130 cyklistiek. I. Prokopová prišla do cieľa za 2 

hodiny a 51 minút, umiestnila sa na 34. priečke.  

28. mája prechádzali  cez Malacky účastníci  pretekov Slovenský 

pohár v cestnej cyklistike v kategórii Masters. Trať pretekov bola 

Pernek –  Malacky –  Rohožník –  Pernek –  Baba.  

 

Džudo  

 Predsedom JUDO –  clubu bol Ing .  Ján Kunštek. Počas víkendu 

11. –  12. novembra sa konal 21. Medzinárodný turnaj v džude žiakov 

v Galante.  Na tejto súťaži sa zúčastnilo 571 pretekárov z 9 krajín.  

Malacký klub reprezentovalo päť detí . Martina Moravčíkova, Tamara 
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Binčíková a Martin Bartošek skončili  vo svojich kategóriách na 

treťom mieste.  

Jesenného Memoriálu Jakuba Habudu a Veľkej ceny mesta 

Malacky v džude žiakov a žiačok v ŠH Malina sa zúčastnilo 197 

pretekárov zo Slovenska a Česka vo veku od 6 do 15 rokov. Martin 

Bartošek vo svojej  kategórii  zvíťazil,  druhé miesto obsadil i  Richard 

Dienes a Michal Bartošek, bronzové medaily získali Denisa 

Cabadajová, Martina Moravčíková a Tamara Binčíková.  

21. októbra sa v Pezinku konali majstrovstvá SR v džude 

dorastencov a dorasteniek. Denisa Cabadajov á získala bronzovú 

medailu.  Martin Bartošek súboj o bronzovú medailu prehral a skončil  

na štvrtom mieste.  

 

 

Hádzaná  

Predsedom oddielu bol Dušan Frýbert .  Družstvo mužov pôsobilo 

v najvyššej súťaži - extralige, kde v sezóne 2016/2017 obsadilo 9.  

miesto. Družstvo nastupovalo v zostave Roman Piaček, Dušan Roško, 

Marek Kuklovský, Tomáš Stachovič,  Vladimír Pavlík, Tomáš Baláž,  

Martin Hlaváč, Robert  Baláž, Ivan Oslej, David Stachovič, Martin 

Sedláček, Roman Valachovič, Dušan Frýbert, Peter Stachovič,  

Dominik Grich, Andrej Dobrocký, Michal Ichman, Adam Škoda. 

Trénerom bol Ján Kordoš.  

Hádzanári mali v súťažiach aj družstvo mladších žiačok 

(spojené Strojár Malacky / ŠKH Rohožník) starších žiačok (spojené 

HC Tatran Stupava / Strojár Malacky), mladších žiakov a starš ích 

žiakov. Aj v dorasteneckých kategóriách, kde hrali malackí hádzanári  

v 1. lige, pôsobili spojené družstvá - mladšie dorastenky i mladší a 

starší dorastenci vytvorili tímy s Tatranom Stupava.  
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Počas sezóny prebiehala žiacka Záhorácka minihandball  liga,  

ktorej  sa zúčastňovali malacké školy a ZŠ z Rohožníka a Stupavy.  

Začiatkom roka sa dorastenecké družstvo (spojené TJ Strojár  

Malacky/HC Tatran Stupava) zúčastnilo medzinárodného turnaja 

Kempa Cup 2017. Vo svojej kategórii obsadilo spomedzi 19 družstiev 

druhé miesto, hneď za Tatranom Prešov.  

Od 27. do 29. januára sa v ŠH Malina konal 1. ročník 

medzinárodného turnaja mladších žiačok - ICE WINTER STAVMAT 

CUP 2017. Okrem domáceho družstva sa turnaja zúčastnilo osem 

družstiev, z toho dve z Českej republiky. Víťaz om sa stalo družstvo 

MŠK Dunajská Streda. Domáce hráčky (spojené družstvo TJ Strojár 

Malacky/ŠKH Rohožník) skončilo na štvrtom mieste po piatich 

víťazstvách, jednej remíze a dvoch prehrách. V spoločnom družstve 

hrali:  Sarah Kujanová, Barbora Šmahlíková, Vanda Kuračková, Linda 

Olivová, Lea Kolandrová, Vanessa Kimličková Eva Balaščíková, 

Laura Walterová,  Ester Mošovská, Natália Ďurechová, Karolína 

Šperglová, Nikola Nemcová, Natália Tomaškovičová, Aneta Mrázová, 

Adriana Vozárová, Sandra Mitrišinová, Mirka Pav lačičová. Turnaj 

usporiadal hádzanársky oddiel TJ Strojár Malacky v spolupráci s ŠKH 

Rohožník a ZŠ Štúrova 142/A.  

Začiatkom februára prebiehal v Malackách a Stupave 

mládežnícky turnaj ZORNO CUP 2017. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 

36 družstiev. V jednotliv ých kategóriách zvíťazila Dukla Praha. Starší  

žiaci  Strojár Malacky skončili na predposlednom 11. mieste, mladší  

žiaci  na 12. mieste zo 14. družstiev.   

V marci sa družstvo mladších dievčat TJ Strojár Malacky/ŠKH 

Rohožník zúčastnilo turnaja Jarní cena města  Otrokovice v Českej 

republike. Za tri dni odohrali  dievčatá sedem kvalitných zápasov, v 

nich päťkrát   zvíťazili,  raz remizovali  a raz tesne prehrali.  Celkovo 

skončili  na druhom mieste z ôsmich tímov. V spoločnom družstve 
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hrali:  Aylin Eginová, Sarah Kujano vá, Barbora Šmahlíková, Vanda 

Kuračková, Linda Olivová, Lea Kolandrová, Vanessa Kimličková Eva 

Balaščíková, Laura Walterová, Karolína Šperglová, Nikola Nemcová, 

Natália Tomaškovičová, Sandra Mitrišinová, Aneta Mrázová, Adriana 

Vozárová.  

Spojené družstvá TJ  Strojár Malacky/ŠKH Rohožník (mladšie 

žiačky) a HC Tatran Stupava/TJ Strojár Malacky (staršie žiačky a 

mladšie dorastenky) sa zúčastnili  na jednom z najväčších 

mládežníckych hádzanárskych turnajov v Európe Praha Handball Cup 

2017. Všetky tri  družstvá odohrali  po sedem zápasov, postúpili medzi 

najlepších. V  trojčlenných skupinách hlavnej časti  (z  ktorých už 

postupovali  len víťazi skupín),  však už narazili na  ťažšiu 

konkurenciu a ani jednému tímu sa nakoniec do vyraďovacej fázy 

nepodarilo postúpiť.  Mladši e žiačky skončili na 11. -20. mieste zo 64 

družstiev, staršie žiačky skončil i na 29. -42. mieste z 85 družstiev a 

mladšie dorastenky skončili zo 68 družstiev na 23. - 33. mieste.  

Mladší dorastenci Stavmat TJ Strojár Malacky / HC Tatran 

Stupava skončil i v sezóne 2016/2017 na druhom mieste a získali  titul  

vicemajstrov Slovenska. Trénermi boli  Rudolf Draškovič ml.,  Róbert  

Baláž a Michal Rybár.  

Žiačky zo ZŠ Štúrova sa v máji po roku opäť predstavili na 

školských majstrovstvách Slovenska. Získali bronzovú medailu .  

Brankárka Viktória Voržáčková bola  za svoje výkony vyhodnotená 

ako najlepšia brankárka majstrovstiev. Školu reprezentovali: Nicol 

Hladíková, Viktória Voržáčková, Vanda Wunderlichová, Vivien 

Lukšová, Simona Siváková, Tereza Sakarová, Ivana Velická, Simon a 

Horváthová, Barbora Šmahlíková, Sarah Kujanová, Eva Balaščíková a 

Laura Walterová.  

19. ročník turnaja generácií  sa uskutočnil v sobotu 24. júna v 

zámockom parku.  
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Spojené hádzanárske družstvo mladších dievčat TJ Strojár  

Malacky/ŠKH Rohožník sa v novembri zúčastnilo turnaja „Memoriál  

Radky Holečkové“ v Prahe. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev, 

pričom naše družstvo sa po štyroch výhrach stalo celkovým víťazom 

turnaja.  Najlepšou hráčkou turnaja sa stala Sarah Kujanová.  

V dňoch 16. -18.novembra sa mladšie žiačky (TJ Strojár  

Malacky/ŠKH Rohožník) zúčastnili  turnaja vo Veselí  nad Moravou. 

Po štyroch víťazstvách a dvoch prehrách v základnej skupine postúpili  

do ďalších bojov. Jeden zápas vyhrali,  jeden remizovali  a  jeden 

prehrali. Celkovo zo 14 družstiev obsadi li  4. miesto.   

 

Karate 

Predsedom oddielu karate bol Michal Pullmann. 9. apríla 

prebiehala v ŠH Malina súťaž v karate - 2.kolo pohára Asociácie 

karate klubov Bratislava. Zúčastnilo sa jej 144 pretekárov. Medzi nim 

aj malackí karatisti ,  ktorí získali spolu 2 2 medail  (päť zlatých, 

dvanásť strieborných a päť bronzových). Najúspešnejším pretekárom 

nášho klubu sa stal  Lukáš Gazdič,  ktorý získal jednu zlatú a dve 

strieborné medaily v kumite.  

 

 

Kulturistika 

Oddiel  kulturistiky viedol Dávid Krajčír.  

Začiatkom novembra sa v španielskom Benidorme uskutočnili 

71. majstrovstvá sveta mužov v kulturistike. Malacky reprezentoval 

Jakub Vilímek v kategórii  klasická kulturistika mužov do 180 cm. V 

konkurencii  17 pretekárov sa dostal do 6 -členného finále, kde obsadil  

4. miesto.  
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Tenis 

Predsedom klubu bol Ing. Pavol Gelinger.   

  

Turistika 

 Na čele oddielu bol Róbert  Sloboda.  

 13. augusta sa konal 10. ročník Záhoráckeho výstupu na 

Vysokú. Podujatia sa zúčastnilo 55 ľudí rôzneho veku. Najstarším bol 

82 ročný Anton Putek z Malaciek. Svojou účasťou podujatie podporil 

aj primátor mesta Juraj Říha.  

 

Volejbal  

Volejbalový oddiel  viedol Ing. Pavel Novota.  

 

ZRTV 

 Na čele oddielu rekreačnej telovýchovy bola Mária Hacajová.  

 

  

Ďalšie športy  

 

Atletika 

18. a 19. februára prebiehali v bratis lavskej ŠH Elán halové 

majstrovstvá SR v atletike dospelých. Štafeta AC Malacky v zložení 

Marek Havlík, Ján Beňa, Boris Pribil a Marcel Žilavý získala v behu 

na 4 x 200 m mužov bronzovú medailu.  Striebornú medailu získalo 

družstvo v zložení Ján Beňa, Peter  Hollý, Marek Havlík a Boris Pribil  

v štafete na 4 x 400 metrov mužov.  

Počas víkendu 25. a 26. februára prebiehali v Bratislave halové 

majstrovstvá SR v atletike dorastu a mladších žiakov. Dorastenec 

Marcel Žilavý v behu na 60 metrov zvíťazil  a stal  sa maj strom 

Slovenska v novom halovom osobnom maxime 7,11 sek. K zlatu 
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pridal  Žilavý ešte striebro v behu na 60 metrov prekážok, keď mu k 

víťazstvo chýbali len 3 stotiny sekundy. V dorasteneckom behu na 

400 metrov získal striebornú medailu Marek Havlík výkonom 5 2,30 

sekúnd. Havlík získal aj  bronzovú medailu - v behu na 800 metrov. 

David Vrabček si  v behu na 150 m mladších žiakov vybojoval 

bronzovú medailu.  

Juniorský halový šampionát prebiehal 5.  marca.  Malackí atlét i  

získali  sedem medailí a boli  druhým najúspešn ejším klubom celého 

podujatia.  Trojnásobným halovým majstrom SR sa stal  Boris Pribil.  

Zvíťazil v behu na 400 metrov v čase 50,39 sekúnd, rovnako aj v behu 

na 200 metrov výkonom 22,93 sekúnd. Do tretice uspel v rámci  

štafety AC Malacky na 4 x 200 m a stal  s a vôbec najúspešnejším 

účastníkom šampionátu. Spolu s ním tvorili  víťazné štafetové 

družstvo aj Marcel Žilavý, Marek Havlík a Michal Mecháček. Marcel 

Žilavý zvíťazil v behu cez prekážky na 60 metrov výkonom 8,45 

sekúnd, v behu na 60 metrov získal strieborn ú medailu. V trojskoku 

získala Kristína Martinusová výkonom 11,32 metrov striebornú 

medailu. V behu na 1500 metrov si  časom 4:10,90 min vybojoval 

bronzovú medailu Jakub Kopiar.  

Na júnových majstrovstvách SR v atletike stredných škôl v 

Trnave sa darilo aj  Malačanom. Boris Pribil  (Spojená škola sv.  F.  

Assiského) časom 49,25 sekúnd zvíťazil  vo finále študentov na 400 

metrov a stal  sa stredoškolským majstrom SR. Druhý medailový 

úspech - bronzovú medailu - pridali študenti z tej istej školy v 

švédskej štafete v zložení Boris Pribil,  Michaela Zbořilová, Michal 

Mecháček a Mária Krchňavá. V behu na 200 metrov skončil Michal 

Mecháček na 5. priečke. Marek Havlík (Spojená škola sv. F.  

Assiského) v  behu na 800 metrov skončil  tiež na 5.  mieste.  

Marek Havlík splnil účastnícky limit na EYOF (European Youth 

Olympic Festival), ktorý sa uskutočnil  v termíne 23. –  29. júla v 
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maďarskom Györi . Požadovaný výkon 50,80 s v behu na 400 m 

dosiahol v Hodoníne počas 2. kola II.  českej národnej ligy mužov. 

Podujatí v Györi postúpil Havl ík medzi najrýchlejších európskych 

bežcov na 400 metrov do 17 rokov. Vo finále sa umiestnil na 7.  

mieste výkonom 51,06 sekúnd.  

Na domácom šampionáte do 17 rokov v Dubnici  nad Váhom 

zvíťazil Marek Havlík v behu na 400 metrov dorastencov. Okrem 

majstrovského  titulu si vybojoval právo reprezentovať Slovensko na 

medzištátnom stretnutí v atletike dorastencov v maďarskom Miskolci .  

Marek Ondrovič v behu na 3000 metrov obsadil 4. miesto.  V behu na 

800 m dorasteniek sa umiestnila Michaela Salayová na 6. mieste  

Z jun iorských majstrovstiev SR v atletike, ktoré sa uskutočnili 

koncom júna na Mladej Garde v Bratislave, priviezli  členovia 

Atletického klubu AC Malacky štyri medaily.  Majstrom SR juniorov 

sa stal  Boris Pribil v behu na 400 metrov, ktorý obhájil  víťazstvo z 

halového šampionátu. V šprintérskych disciplínach na 100 metrov a 

200 metrov obsadil  vždy 5.  miesto.  Marek Havlík v behu na 400 

metrov získal bronzovú medailu.  Premiérový majstrovský t itul si v  

behu na 5000 m vybojoval vytrvalec Jakub Kopiar,  čím si  spoločne  s  

B. Pribilom vybojoval právo štartu na medzištátnom stretnutí v 

atletike juniorov. Striebornú medailu získala Karolína Smreková v 

hode diskom.  

Boris Pribil sa stal majstrom SR aj v kategórii  dospelých. Titul  

si vybojoval na majstrovstvách SR v atlet ike v júli  v Banskej Bystrici  

v behu na 400 metrov. V hode diskom žien obsadila 4.  miesto 

Karolína Smreková výkonom 37,18 metrov a v skoku do diaľky 

klasifikovali Kristínu Martinusovú za 516 cm na 6.  priečke.Uspeli aj  

bývalí členovia AC Malacky.. Alexandra Štu ková bola najrýchlejšia v 

behu žien na 800 metrov, Martin Koch zvíťazil v trojskoku mužov a 

Marco Adrien Drozda sa stal víťazom prekážkového behu na 110 
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metrov. Striebornú medailu si vybojovala Monika Baňovičová v behu 

na 100 metrov prekážok. Bronzovú meda ilu získala Eliška Chvílová v 

trojskoku a Claudia Hladíková v skoku do diaľky.  

V celoslovenskom finále súťaže Hľadáme nových olympionikov 

2017, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra na v Dubnici nad Váhom, 

vybojoval žiak ZŠ Záhorácka David Vrabček bronzovú med ailu v behu 

na 60 metrov. Nikola Brandisová (ZŠ Záhorácka) skončila na 4.  

mieste v behu na 60 metrov, od medaily ju delili  iba 3 desatiny 

sekundy.  

Jakub Kopiar získal v septembri zlatú medailu na 10 -

kilometrovom cestnom slovenskom šampionáte.  

Na školských  majstrovstvách SR v cezpoľnom behu v Červenom 

Kláštore reprezentovali klub Jakub Kopiar a Marek Ondrovič z 

Gymnázia Malacky. Kopiar skončil na 4. mieste, Ondrovič dobehol na 

7. priečke. Vďaka tomu Gymnázium Malacky vyhralo súťaž t ímov.  

 

 

Box  

 

Boxing club RTJ Malacky  

 

Klub sídlil na ulici 1. Mája. Predsedom bol Ali Reisenauer.  

Začiatkom apríla sa v Galante konali majstrovstvá Slovenska v 

boxe žiakov a mladších dorastencov. Klub reprezentoval Marian 

Ružička, ktorý zvíťazil.v hmotnostnej kategórii  do 80 kg  a stal sa 

majstrom SR.  

10. júna prebiehal v Letnom ringu Aliho Reisenauera st.  na 

dvore BC RTJ, ul . 1. mája 108 XXII.  ročník Pohára Záhoria 

zmiešaných družstiev. Boje v ringu prebiehali medzi výberom 

Slovenska a Českej republiky.   
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Amateur Boxing Club Malacky 

  

Klub Alpha boxing club Malacky mal sídlo na Ceste mládeže 

26, viedol ho Ján Brandejs.  

 

 

Cyklistika 

Amateur Cyclo Club sídlil  na Mierovom námestí  14, predsedom 

bol Tomáš Polakovič.  

Slovenský cykloklub Záhorák viedol Marcel Bulla.  

27. mája prebiehal 7. ročník cyklomaratónu Memoriál Petra 

Patscha. Začiatok bol pri ŠH Malina a trasa okolo Bratislavského 

kraja dlhá 210 kilometrov končila opäť v Malackách. Viedla cez 

Gajary –  Veľké Leváre,  Závod, Studienku, Plavecký Mikuláš,  

Sološnicu, Doľany,  Budmerice ,  Senec, Hamuliakovo, Bratislavu, 

Devín a Záhorskú Ves. Organizátormi boli  občianske združenie 

ZENIT SK a cykloklub Záhorák Malacky.  

 

 

Florbal  

 Sídlo klubu 1. SC Malacky bolo na Ceste mládeže 40. Klub 

viedol Oto Divinský, ktorý bol zároveň aj  trénerom.  

 23. apríla sa na základe volieb počas konferencie Slovenského 

zväzu florbalu (SZFB) stal novým prezidentom SZFB Oto Divinský.  

Zvolil i ho delegáti klubov spomedzi štyroch kandidátov. Oto Divinský 

dovtedy zastával funkciu viceprezidenta SZFB.  
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Futbal  

 

ŠK Žolík  

 

Klub mal sídlo na ulici  J . Kubinu 15, viedol ho František 

Lörinczi.  Klub mal v  sezóne 2016/2017 v súťažiach družstvá 

prípravky, mladších i starších žiakov (družstvá “A” hrali v II.  lige 

BFZ, družstvá “B” v I.  triede BFZ). Mladší i  starší  dorastenci hr ávali  

v II.  dorasteneckej lige ZsFZ. Zápasy hrával v zámockom parku.  

Klub spolupracoval s FC Malacky, v tomto roku už nastupovali  

odchovanci ŠK Žolík v seniorských družstvách FC Malacky.  

18. februára sa v Bratislave konal záverečný turnaj Zimnej 

halovej l igy. Starší  žiaci zvíťazili vo svojej skupine a postúpil i do 

finále. Tam zvíťazili  nad tímom SDM DOMINO Bratislava 20:2 a stali 

sa celkovými víťazmi spomedzi 16 družstiev. Najlepším strelcom sa 

stal  Matúš Kuma (ŠK Žolík Malacky),  ktorý strelil 19 gólov. Tr enérmi 

boli Matúš Kuma (držiteľ UEFA licencia B),  Branislav Juhas (držiteľ 

UEFA licencia B) a Martin Lipták (držiteľ UEFA licencia C). Mladší 

žiaci  skončili vo svojej skupine na druhom mieste a rovnako postúpili 

do záverečných bojov, kde však neuspeli.  Ob sadili 5. miesto z 20 

družstiev. Trénerom bol Daniel Sakar.   

V sezóne 2017/2018 mal klub v súťažiach deväť mládežníckych 

družstiev, čo bol zatiaľ historicky najvyšší počet. Boli to starší  

dorastenci, dve družstvá mladších dorastencov, starší žiaci , dve 

družstvá mladších žiakov a tri družstvá prípravky.  

 

ČSFA  

Československá futbalová akadémia (ČSFA) mala sídlo na 

Štúrovej ulici  131. Na čele bol Ján Kubovič.  Klub sa venoval práci  
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s mládežou od najmladších futbalistov až po kategóriu starších 

žiakov.  

 

FC Malacky 

  

Predsedom klubu bol Oto Kožuch.  

Futbalisti  hrali  v sezóne 2016/2017 v III. lige BFZ. Družstvo 

skončilo v súťaži na predposlednom 15. mieste a zostúpilo do IV. 

ligy. Počas jarnej časti sezóny nastupovali v zostave FC Malacky títo 

hráči: Martin Preis,  Jaroslav Zváč, Peter Mikula (kapitán), Pavol 

Uhrinec, Martin Sloboda, Daniel  Sakar,  Lukáš Rupec, Matej Režný, 

Branislav Juhas, Martin Holos, Miroslav Beňa, Peter Haľko, Rastislav 

Havlík, Róbert  Kuklovský, Tomáš Čikoš,  Pavol Michalovič,  Miroslav 

Išunin,  Denis Michálek, Jakub Mráz.  

12. septembra hostili  malackí futbalisti v 3. kole Slovnaft Cupu 

ŠK Slovan Bratislava. Stetnutie sa odohrávalo v zámockom parku za 

účasti  1350 divákov. Domáci prehrali  1:5, pričom po prvom polčase 

prehrávali 0:2. Gól domácich dal pred koncom zápasu Pavol 

Michalovič, za hostí skórovali Filip Oršula, Jakub Mareš,  Vukan 

Savićević (11 m) a dvakrát  Róbert Vittek. Domáci nastúpili v zostave:  

Martin Preis –  Peter Mikula (C) (Pavol Michalovič), Štefan Kovárik,  

Pavol Uhrinec, Lukáš Rupec –  Jakub Mráz (Jaroslav Zváč), Daniel  

Čeřovský, Denis Michalek - Juraj Miklušičák, Vladimír Ronec, Tomáš 

Mifkovič (Jakub Hitmar). Zostava ŠK Slovan: Frederik Valach –  

Milan Rundić, Vukan Savićević, Adamantios Chouchoumis (František 

Kubík), Uroč Damnjanović –  Lukáš Droppa (C), Filip Oršula, Erik 

Čikoš –  Jakub Mareš (Filip Hološko), Juraj Kotula, Aleksandar Čavrić 

(Róbert Vittek).  

V jesennej časti sezóny 2017/2018 si futbalisti FC Malacky 

počínali suverénne a viedli tabuľku. Trénerom bol Miroslav Kéry,  
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jeho asis tentom bol Pavol Michalovič.  Vedúcim mužstva bol Lukáš 

Višváder.  

Štadión v zámockom parku prešiel  prvou fázou rekonštrukcie.  

Pod tribúnou boli  vybudované nové striedačky so zastrešením, 

zapustené v teréne pri hracej ploche. Predpolie tribúny dostalo 

betónovú dlažbu, ostatné plochy okolo vstupu sa zatrávnil i,  opravilo 

sa vstupné schodisko. Kompletne sa zrekonštruovali dve šatne so 

sprchami a zázemím.  

 

Futsal  

 Prezidentom klubu 1. SFC Canaria Team Malacky bol Pavol 

Fehér.  

Juniori  Canaria Malacky pôsobili v sezóne 2016/2017 v 

extralige. Svoje domáce zápasy hrávali v ŠH Malina. Družstvo tvorili  

Salinka, Havlík, Závoník, Sova, Buzek, Hitmar,  Čeřovský (kapitán),  

Lörinczi, Haramia, Ronec, Michálek, Sakar,  Mifkovič, Vaniš, Foltýn.  

V sezóne skončilo družstvo v juniorskej extralige na druhom mieste 

spomedzi deviatich t ímov s bilanciou desať víťazstiev, dve remízy a 

štyri  prehry. Stali  sa vicemajstrami Slovenska. Majstrom sa stalo 

družstvo GRIZZLY Slovakia Košice.  

Záverečný turnaj mládežníckej sezóny –  Final  Four –  sa konal v 

Mestskej športovej hale v Leviciach. Malacky v semifinále porazil i  

Banskú Bystricu a vo finále zdolali majstra Slovenska - tím Grizzly 

Košice. Finálový zápas sa v riadnom hracom čase skončil remízou, a  

tak rozhodovali  penalty –  v nich Malacky vyhral i  4:3. Za najlepšieho 

hráča 1. SFC Canaria Malacky vyhlásili  Daniela Čeřovského.  

Brankár František Závoník sa dostal do slovenskej reprezentácie 

v kategórii  do 17 rokov. V marci  sa zúčastnil dvojdňového sústredenia 

a následného turnaja vo Vsetíne.  Malacký tréner Pavol Michalovič sa 

stal  zároveň reprezentačným trénerom (spolu s Lukášom Vrbovským z 
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Prešova). Vedúcim reprezentačného výberu bol Malačan Lukáš 

Višváder  z 1.SFC Canaria Team Malacky.  

Na jar sa dostali do slovenskej reprezentácie v kategórii do 19 

rokov aj Malačania Mário Lörinczi a Samuel Foltýn. Nominovaný bol 

aj Daniel Čeřovský, ktorý sa ospravedlnil  zo študijných dôvodov.  

V sezóne 2017/2018 pôsobilo seniorské družstvo v Openlige.  

Nastupovali v zostave Závoník –  Ronec, Hitmar, Foltýn, Buzek, Sak ar 

(kapitán),  Velický,  Michalovič,  Uhrinec, Mário Lörinczi, Marko 

Lörinczi, Švec, Haramia.  

 

Ľadový hokej  

V dňoch 9. –  10. februára prebiehal na ľadovej ploche v 

zámockom parku žiacky turnaj v miniľadovom hokeji.  Putovný pohár 

primátora mesta Malacky si vybojovali žiaci z družstva ZŠ Záhorácka 

Malacky „A“, striebro žiaci ZŠ Zohor „B“ a bronz žiaci ZŠ Dr. J .  

Dérera Malacky. Najlepším strelcom turnaja sa stal Kevin Horváth a 

najproduktívnejším hráčom Samuel Mifkovič (obaja ZŠ Záhorácka 

Malacky „A“). V súťaži ž iačok dominoval výber Gymnázia Malacky 

pred dievčatami zo ZŠ Štúrova Malacky „B“ a ZŠ Záhorácka Malacky 

„A“. Najlepšou strelkyňou a súčasne najproduktívnejšou hráčkou sa 

stala Simona Kuchyňková (Gymnázium Malacky),  ktorá svojmu tímu 

veľkou mierou dopomohla  k zisku putovného pohára CVČ v mini 

ľadovom hokeji žiačok. V kategóriii  študentov zvíťazilo družštvo 

Detskej organizácie Záhorácky Fénix, ktoré zvíťazilo nad výberom 

Gymnázia Malacky v pomere 12:6.  Najlepším strelcom sa stal Kevin 

Horváth a najproduktívnejším hráčom Matúš Ukropec (obaja Detská 

organizácia Záhorácky Fénix).  
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Lukostreľba  

Z 11. ročníka majstrovstiev Európy v 3D lukostreľbe HDH –  

IAA, ktoré sa konali v rakúskom Strass Im Attergau neďaleko 

Salzburgu a ktorých sa zúčastnilo viac ako 500 súťaži acich, si  

malackí lukostelci z  klubu Sagittarius priniesli dve medaily.Junior 

Dávid Cíbik získal striebornú medailu a stal sa vicemajstrom Európy 

v kategórii kladkových lukov. Erik Rusnák v kategórii  holých lukov - 

bare bow získal za 1.  miesto t itul majste r Európy.  

16. decembra sa uskutočnila súťaž v športovej lukostreľbe vo 

Viničnom. Na súťaži sa zúčastnili  aj  traja mladí lukostrelci z  CVČ v 

Malackách spolu s trénerom Jánom Rozborom. Bystrík Zdražil  

zvíťazil  v kategórii  drevené luky. Dominika Bullová skonč ila na 

druhom mieste v kategórii  olympijské luky. Kristián Falát  v rovnakej 

kategórii  skončil na treťom mieste.  

 

Mažoretky  

Súbor mažoretiek Ella trénovali  Daniela Bukovská, Kristína 

Horecká a Martina Danihelová.  

Mažoretky sa 8.  apríla zúčastnili  súťaže O cenu mažoretiek 

Taktik v Sobotišti.  So šiestimi choreografiami zvíťazili a najmenšie 

deti  skončili na druhom mieste.   

Dievčatá uspeli aj na Prešporskom pohári v Bratislave. Trikrát  

získali  zlaté medaily trikrát  strieborné a raz bronzové. V júni uspeli  

aj na Merci pohári v Záhorskej Vsi. Získali štyri  prvenstvá a jeho 

druhé miesto.  

Na majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe v Spišskej 

Novej Vsi. Najmenšie dievčatá Natálka Bukovská, Timejka Polovková 

a Tabitka Natália Žáček získali titul majsteriek Slo venska. Rovnaký 

titul získali aj juniorky Eliška Bačová, Alicka Blažková a Júlia 

Baťková. Víťazne skončilo aj pochodové defilé v staršej  kategórii  
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junior.  Dievčatá z miniformácie junioriek E. Bačová, A. Blažková, J .  

Baťková, N. Slezáková, S. Kovarovičová a  N. Kovarovičová si  

vybojovali striebornú priečku a titul I. vicemajsterky Slovenska. 

Rovnako 2.  miesto získalo vystúpenie veľkej formácie. Miniformácia 

kadetiek skončila na 5. mieste.  

V dňoch 22. –  25. júna sa v talianskom meste Giulianova 

uskutočnili majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe. V silnej  

konkurencii sa predstavili aj malacké mažoretky ELLA. Súťaže sa 

zúčastnilo vyše sto súborov zo štrnástich krajín. Trio junior Eliška 

Bačová, Alica Blažková a Júlia Baťková sa umiestnilo na 5.  mieste.  

Miniformácia junior Eliška Bačová, Alica Blažková, Júlia Baťková, 

Nikola Kovarovičová, Stella Kovarovičová a Natália Slezáková 

obsadila 6.  miesto. Veľká formácia s choreografiou „Mníšky v akcii“ 

obsadila 4. miesto.  Trénerkami boli Daniela Bukovská a Kristína 

Horecká, manažérka Martina Danihelová.  

 

Modelársky šport  

 Letecký modelársky klub RC LMK Malacky viedol Peter 

Jukovič ml.   

 

Stolný tenis  

 Stolnotenisový klub MŠK Malacky pôsobil v  hale na Sasinkovej 

ulici .  Hlavným zameraním klubu bola starostlivosť a  výchova 

talentovaných mladých stolných tenistov a  reprezentácia mesta 

Malacky.  

Družstvo mužov pôsobilo v extralige. Tvorili ho Jaromír 

Truksa, Vladimír Janči, Adam Brat a Branislav Kalužný. Družstvo 

žien hralo v 1. lige v zložení Vidovičová, Ondrovičová a Bilkovič ová.  

Cez víkend od 10. do 12. marca prebiehal v ŠH Malina 7.  ročník 

medzinárodného žiackeho turnaja Slovak Open Malacky. Počas troch 
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dní sa v dvanástich kategóriách stretlo takmer dvesto súťažiacich z 

dvanástich krajín. Turnaj bol rozdelený do kategórií mi nikadetov 

(ročník 2004/2005) a kadetov (2006 a mladších). Turnaja sa zúčastnil i 

aj domáci hráči . Riaditeľom turnaja bol Malačan Jaromír Truksa.  

 

Synchronizované plávanie  

 V Malackách pôsobil oddiel   Synchronizované plávanie 

Malacky n.o. 27. ročník medzinárodnej súťaže v synchronizovanom 

plávaní  DELFINÍK 2017 & IUVENTA CUP bol pre malacké akvabely 

prvou súťažou. V kategórii D1 (ročník narodenia 2008 a mladšie) 

súťažilo 18 dievčat. Víťazkou sa stala Jasmína Cséfalvayová z 

Malaciek. Druhé miesto si  rozdelili  ďalšie malacké akvabely Hana 

Hocová a Vanda Vodnáková.  

 

Šach  

V Malackách pôsobil  klub Interchess CVČ Malacky.  

30. mája sa uskutočnil 42. ročník Putovného pohára MDD v 

šachu. Zúčastnilo sa  33 mladých šachistov zo šiestich základných 

škôl. V súťaži jednotlivcov zvíťazila Adriana Vozárová pred 

Norbertom Filípkom (obaja ZŠ Dr. J . Dérera).  Tretie miesto patrilo  

Eme Čermákovej (ZŠ Štúrova). Dvojčlenné družstvá súťažili o  

Putovný pohár MDD. Zvíťazila dvojica Adriana Vozárová - Norbert 

Filípek pred  Andrejom Cvečkom a Martinom Bartošekom (obaja ZŠ 

Dr. J . Dérera).  Tretie miesto v súťaži družstiev patrilo súrodeneckej 

dvojici Barbore a Nicolasovi Szitásovcom zo ZŠ s MŠ Závod.  

Dve malacké šachistky sa zúčastňovali  súťaží v dorasteneckej 

lige. Obe hosťovali  v bratislavských kluboch. Adriana Vozárová v 

Slovane Bratislava a Silvia Fajtáková v klube Doprastav Bratislava. 

Ich družstvá uspeli na novembrových majstrovstvách Bratislavského 
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kraja dorasteneckých družstiev 2017. Slovan zvíťazil,  Doprastav 

skončil  na druhom mieste .    

6. decembra prebiehali v Topoľčanoch majstrovstvá SR žiakov a 

žiačok základných škôl a študentov a študentiek stredných škôl.  

Zúčasnili sa aj  dve šachistky z Malaciek. Adriana Vozárová (ZŠ 

Dérera Malacky) obsadila 11. miesto, Silvia Fajtáková (ZŠ Štúro va 

Malacky) skončila na 17. mieste.  

 

Športová streľba  

Športovostrelecký klub ZTŠČ Malacky viedol Marián Haramia, 

sídlo klubu bolo na Námestí  SNP 1176. Klub vojakov v  zálohe 069 

BA Malacky viedol Stanislav Haramia.  

V zimnom kole cezhraničnej česko -slovenskej streleckej ligy v 

Holíči obsadil Marián Haramia druhé miesto a Stanislav Haramia 

tretie miesto. Na ďalších pretekoch v Olomouci v kategórii standard - 

puška do 5,5 kg váhy zvíťazil  Stanislav Haramia, druhý skončil 

Marián Foltýn a tretí  Ján Kubinec.  

6. júna sa na malackej strelnici  konali oblastné majstrovstvá 

Slovenskej poľovníckej komory.  

 

Tanečný šport  

Tanečný klub v  Malackách mal názov TK Grande 

Malacky. Združoval tanečníkov spoločenských tancov z  Malaciek 

a blízkeho okolia. Predstaviteľmi TK Grande  Malacky boli manželia 

Gabriela a Jozef Csizmaziovci.   

13. mája prebiehal v ŠH Malina 10. ročník súťaže Saltare Orbis,  

ktorú zorganizovala malacká Akadémia pohybu a tanca –  Saltatrix. 

Súťaže sa zúčastnilo okolo 1600 tanečníkov so 183 choreografiami. 

Súťažilo sa v tanečných kategóriách scénika, disco, šou, sólo, duo, 
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malé choreografie, open dance a hip -hop. Vekové kategórie tvorili  

deti , juniori a mládež.  

 

Tenis  

Tenisový klub Tie-break viedol Peter Ondrovič, sídlo bolo na 

ulici  Jozefa Kubinu 7. Klub organizoval tenisové turnaje na úrovni 

rekreačného tenisu. Areál klubu bol pozostával z  dvoch kurtov 

s antukovým povrchom. Jeden z  nich bol k dispozícii  aj v  z ime ako 

nafukovacia hala.  

 

Vodný motorizmus  

 Predsedom Oddielu vodného motorizmu bol Emil Jung. Sídlo 

oddielu bolo na Štúrovej ulici 114. V meste úspešne pôsobil  aj oddiel  

MA-JAK.  

V priestoroch vodnej plochy na Tančibokoch v Studienke sa v 

lete uskutočnilo 5. kolo majstrovstiev Slovenska vo vodnom 

motorizme mládeže, ktoré organizoval Benzinol Team OVM Malack y. 

Na stupňoch víťazov v najmladšej kategórii  Nováčik/Delfín stáli  Nina 

Vengrínová (1. miesto, MA -JAK Malacky), Alžbeta Rakšányová (2.  

miesto,  MA-JAK Malacky) a Adrián Maďarič (3.  miesto,  OVM 

Malacky).  V kategórii starších žiakov získal prvenstvo Jakub Ves elý 

(H2O Motorsport Piešťany) pred Oliverom Šírom  (OVM Malacky).  

Tretí bol Jakub Vengrín (MA -JAK Malacky).  

Od 9. do 13. augusta sa v maďarskom meste Dunaújváros 

uskutočnili Majstrovstvá sveta a Európy vo Formula Future.  

Desaťročný Kristián Viktorín z klubu KVM MA-JAK Malacky súťažil  

v najpočetnejšej kategórii Class 2 a získal bronzovú medailu. Jeho 

trénerom bol Richard Pajpach z Jakubova.  
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Športoviská  

 

Športová hala Malina  

 V meste bola plne využívaná Športová hala (ŠH) Malina, ktorú 

prevádzkovala príspevková organizácia mesta AD HOC. Jej  

riaditeľom bol Ing. Dušan Rusňák. V  ŠH bola k  dispozícii  plaváreň, 

ktorú využívala verejnosť, školy,  aj plavecká škola. Telocvičňa nad 

plavárňou slúžila viacerým športom. Prebiehali tu zápasy volejbalové, 

florbalové, basketbalové, hádzanárske, zápasy v  sálovom futbale .  

Telocvičňa v  športovej hale bola v  prevádzke počas celého týždňa. 

Bolo možné si  ju prenajať. V  ŠH mohli  občania tiež využívať služby 

sauny, posilňovne, masáže, v  prevádzke bola lezecká stena a  strelnica 

na vzduchové zbrane. V  ŠH bola aj  sieň športu, v  ktorej  boli mnohé 

športové trofeje, bol v  nej priestor na športové schôdze.  

 Plaváreň bola po trojmesačnej rekonštrukcii  opäť otvorená 21. 

februára.  Počas rekonštrukcie sa vymenili rozvody elektriny,  

vzduchotechniky a vody, upravili sa šatne,  vymenili sa dlažby a 

obklady, ako aj osvetlenie. Vo vestibule sa vybudovali nové toalety a 

vytvoril  sa priestor na menšiu telocvičňu.  

Vstupné do plavárne sa oproti  predchádzajúcemu obdobiu 

nezmenilo.  Základný 1,5 -hodinový vstup pre dospelých stál  2,50 eura,  

pre študentov a dôchodcov 1,60 eura a pre deti  1,30 eur.   

14. septembra bolo v ŠH otvorené nové wellness centrum. Jeho 

súčasťou boli  sauny (fínska, parná, infra,  bylinková), vírivka, 

vyhrievané ležadlá,  relaxačný bazén, m asážne miestnosti či fi tness.  V 

pracovných dňoch bolo wellness centrum otvorené od 7.30, počas 

víkendov a sviatkov od 8.00.   
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Kúpalisko  

Letné kúpalisko na Jesenského ulici prevádzkovala organizácia 

mesta AD HOC.  

V areáli kúpaliska boli dva bazény. Plaveck ý bazén, mal dĺžku 

50 metrov a bol hlboký od 1,15 do 1,70 metra.  Detský bazén bol 

hlboký 0,40 –  0,60 metra. V areáli  bolo možné zahrať si  minigolf,  

plážový volejbal,  stolný tenis a ruské kolky.  

 

Klzisko 

 V zámockom parku bolo cez zimu klzisko –  umelá ľadová 

plocha s  rozmermi 20x40 metrov. Klzisko mala v  správe príspevková 

organizácia mesta AD HOC. Prevádzka klziska trvala cez zimnú 

sezónu podľa počasia.  Denne v čase od 14.00 do 18.00 h bolo k 

dispozícii  pre verejné korčuľovanie a večer od 19.00 do 24.00 h pre 

organizované skupiny.  V priebehu sezóny bol k dispozícii nápojový 

automat a pribudli  ochranné siete na mantineloch, ktoré zvýšili  

bezpečnosť divákov.  

 

Skatepark 

Skatepark sa nachádzal pod nadjazdom medzi Billou a tzv. 

slimákom pri železničnej trati .  5. augusta prebiehala na skateparku 

súťaž DziMÄ skate contest.  
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11. Doprava a pošta  

 

Pošta  

 V Malackách boli dve pobočky Slovenskej pošty, a. s . Pobočka 

Malacky 1 sídlila na Zámockej ulici .  Jej vedúcou bola Mariana 

Nečasová. Pošta bola v  prevádzke od ponde lka do soboty.  

V pracovných dňoch bola pošta otvorená od 7.30 do 18.00 h, v  sobotu 

od 8.00 do 11.00 h.  

 Pošta Malacky 3 sídlila na sídlisku Juh v  areáli  MŠ na Štúrovej 

ulici . Vedúcou bola Marta Diviaková. Slovenská pošta začiatkom roka 

oznámila svoj zámer zatvoriť pobočku na sídlisku Juh, z  

ekonomických dôvodov. Po rokovaní s vedením mesta bol dohodnutý 

kompromis. Otváracie hodiny sa upravili  cez pracovné dni na 

poobedňajší čas, od 12. do 19. hodiny. V období letných prázdnin 

bola pošta na Juhu zatvorená kvôli čerpaniu dovoleniek.  

 

Doprava, cesty  

 

Cesty,  parkoviská, chodníky  

 Rekonštrukciou prešla Lesná ulica.  V celej  dĺžke bol 

vybudovaný nový chodník aj cesta, vytvorený odstavný pruh pre 

vozidlá. Ulica sa zjednosmernila, pričom cyklisti mali právo jazdy v 

protismere.   

Takmer celá štvrť Rádek mala obmedzenú rýchlosť na 30 

kilometrov za hodinu. Vyasfaltovala sa časť Hlbokej ulice od 

križovatky smerom na zberný dvor a opravená bola aj spojnica medzi 

Rakárenskou a Dubovského.  

Rekonštrukcia prebiehala aj  na Radl inského ulici  pred budovou 

bývalého MsÚ. Vybudoval sa nový chodník, ktorý sa posunul oproti  
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predchádzajúcej polohe. Medzi ním a cestou sa vytvorilo 16 nových 

parkovacích miest.   

Pred starým cintorínom vznikol dláždený chodník, ktorý spojil  

obchody so vstupom do cintorína.  Pribudla lavička na oddych, smetný 

kôš a dva stojany na bicykle.  

 Na Zámockej ulici bol v septembri vytvorený tzv. cyklokoridor 

- vyznačený jazdný pruh pre cyklistov v protismere.  

Zrekonštruovala sa časť Cesty mládeže až po cintorín,  pri c intoríne sa 

zrekonštruovalo parkovisko. Na novom cintoríne prebehla 

rekonštrukcia LED osvetlenia.   

Vybudovali sa nové parkoviská na Pribinovej ulici,  vedľa nich 

sa zrekonštruoval chodník a osvetlenie. Zrekonštruovali sa aj  

parkoviská pri novom cintoríne.  Rekonštrukciou prešli  vnútrobloky 

Pribinova-Ulica 1. mája, 1. mája (za MsCSS), pri Spojenej škole (s 

chodníkmi od Záhoráckej po Ulicu 1. mája).  

Mesto v priebehu roka začalo s prípravou tendra na stavebnú 

dokumentáciu k novej diaľničnej križovatke D2 –  Rohožník a s 

prípravou procesu posudzovania vplyvov EIA k ďalšej  diaľničnej 

križovatke D2 –  Motel M. Oba procesy boli súčasťou plánovaného 

obchvatu mesta, ktorého cieľom bolo zabezpečiť odklonenie dopravy 

z mesta.   

 

Mestská hromadná doprava  

1. apríla sa v meste obnovila mestská hromadná doprava 

(MHD). Prvá začínala i končila na železničnej stanici , viedla do 

priemyselného parku na Továrenskej ulici.  Jej súčasťou boli tieto 

zastávky: TESCO, HSF, Priemyselná, Basso, Tower, Fri tz, IKEA 

Components.  Počas pracovných dní premávalo osem spojov denne, 

počas víkendov a sviatkov denne tri  spoje. Na financovaní l inky sa 

podieľalo mesto Malacky a spoločnosť Tower Automotive, a.  s.  
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Prepravu zabezpečovala spoločnosť Slovak Lines, a. s.  Linka, 

označená písmenom "D" sa stala súčasťou Integrovaného dopravného 

systému Bratislavského kraja. Na l inke jazdil i klasické prímestské 

autobusy s klimatizáciou, v ktorých bolo dostupné pripojenie na 

internet (wifi).  Ceny boli  súčasťou tarifných podmienok IDS BK. V 

zóne Malacky bolo možné v yužiť predplatný cestovný lístok. 

Jednorazový l ístok stál 0,70 eur, v prípade využitia Dopravnej karty 

0,63 eur. Zľavnené cestovné bolo 0,35 eur (z Dopravnej karty 0,32 

eur).  

18. septembra pribudli ďalšie l inky MHD : A (železničná stanica 

–  sídlisko Juh –  železničná stanica),  B (železničná stanica –  

Gymnázium –  Vinohrádok –  železničná stanica), C (železničná stanica 

–  TESCO –  Nemocnica –  železničná stanica). Pokryli veľkú časť 

územia mesta a zastavovali  najmä na frekventovaných miestach. 

Východiskovým bodom  bola železničná stanica.  V prvom týždni po 

spustení boli jazdy v novej MHD zadarmo. Išlo o kampaň v rámci 

Európskeho týždňa mobility.  Hlavným dôvodom obnovenia MHD bola 

snaha dostať ráno deti z okrajových častí  mesta do škôl a pracujúcich 

do zamestnaní alebo na železnicu.  

Zrekonštruovali sa spevnené plochy zastávok, vymenili  sa 

prístrešky, ktoré nadobudli vo väčšej časti mesta jednotný vzhľad.  

 

Cyklodoprava 

  Mesto sa opäť zapojilo do celoslovenského podujatia Do práce 

na bicykli, ktorého cieľom bola podpo ra cyklistickej dopravy,  

čistejšie ovzdušie a krajšie prostredie.  Súťaž bola určená tímom 

zamestnancov z rovnakej firmy (inštitúcie) a tímom študentov z  

rovnakej školy,  ktorí dosiahli  vek minimálne 15 rokov. Súťaže sa 

zúčastnilo 39 tímov, o desať viac ako v predchádzajúcom roku.  

Najviac kilometrov najazdil  Peter Holúbek  z tímu MsÚ Malacky –  
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najazdil  942 kilometrov. Najväčší počet jázd mal Ján Švorec z tímu 

Malackí strýci.  Tímom s najviac najazdenými kilometrami boli Frišké 

kúby zo spoločnosti  Nemocničná, a .s.  v zložení: Michal Vajči,  Jana 

Guteková, Eva Križanová, Eva Libušová –  najazdili spolu 1 746 km, 

čo vychádzalo na jedného člena 436 kilometrov. Tímom s najväčším 

počtom jázd na člena boli  Malackí strýci zo spoločnosti First Farms 

Agra M, s.r.o. v zložení: Ján Švorec, Ján Haniačik, Rudolf Štefanovič.  

Spolu absolvovali  130 jázd, na každého z nich vychádzalo 43 jázd.  
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12. Životné prostredie a výstavba  

 

Zber odpadu 

V meste sa popri pravidelnom vyvážaní komunálneho odpadu 

vykonával separovaný zber papiera,  skla,  plastov.  

Mesto okrem toho prevádzkovalo dva odpadové dvory –  na 

Partizánskej a  na Hlbokej ulici , kde sa odoberali  od občanov 

nebezpečné odpady, ako aj objemný odpad a  drobný stavebný odpad.  

V meste sa dvakrát za rok - na jar a na jeseň - konal bezplatný 

zvoz objemového odpadu. Išlo najmä o drevený nábytok, ktorý mal 

byť rozbitý na dosky, elektroodpad a iný odpad. Do zberu nebol 

zaradený bioodpad, stavebný odpad, chemikálie či pneumatiky. Zvoz 

zabezpečovala spoločnosť TEKOS.  

Drvený odpad, ktorý sa počas roka nazbieral , odoberala firma 

Termming, a. s.,  Bratislava na drevnú štiepku. V  kotolni  na 

Brnianskej ulici boli dva kotly prispôsobené na spaľovanie drevnej 

štiepky z  odpadového dreva a  dva kotly pokračovali  v  starom spôsobe 

výroby tepla.  

Za odovzdanie drobného stavebného odpadu sa na zbernom 

dvore na Hlbokej ulici platilo (0,025 eur za 1 kilogram). Bezplatne sa 

na zberné dvory aj naďalej mohol  voziť biologický odpad, druhotné 

suroviny a veľkoobjemný odpad. Pneumatiky sa už nezaraďovali do 

komunálneho odpadu - po novom ich bolo možné odovzdať bezplatne 

ktorémukoľvek predajcovi, distribútorovi či  pneuservisu.  

V sídle spoločnosti Tekos bola umiestnená bunka (E -domček) 

na zber elektronického odpadu. Obyvatelia mesta tam mohli priniesť 

staré elektrické spotrebiče, mobilné telefóny atď.  

Pokračoval zber starého šatstva. V  meste bolo umiestnených 

deväť kontajnerov na zber starého šatstva,  obuvi a hračiek. Použiteľné 

oblečenie zo zberu bolo určené pre obchody s  oblečením z  druhej ruky 
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(second handy) a  pre char itatívne organizácie. Zvoz komunálneho 

odpadu zabezpečovala rovnako ako v minulosti spoločnosť TEKOS. 

Malacky boli  rozdelené pri  zvoze odpadu na tri  obvody.  

 

Kanalizácia  

V priebehu roka pokračovalo odkanalizovanie mesta.  V apríli  sa 

pokračovalo na Ulici Duklianskych hrdinov. Po ukončení prác sa 

začalo s  výstavbou kanalizácie na Stupavskej ulici. V  častiach mesta,  

ktoré zostali  neodkanalizované, si domácnosti zabezpečovali vývoz 

žumpy. Polovicu poplatkov za vývoz v  týchto lokalitách hradilo mesto 

Malacky. Obyvatelia, ktorí mali možnosť pripojiť sa na kanalizáciu 

a túto možnosť nevyužili,  platili  za vývoz žumpy plnú sumu.  

 

Mobilná meracia stanica kvality ovzdušia  

V meste bola dlhodobo umiestnená mobilná meracia stanica 

kvality ovzdušia, zaradená do národnej monitorovacej siete kvality 

ovzdušia. Bola umiestnená na Mierovom námestí  na kraji parkoviska 

pri  hlavnej križovatke, v  priebehu roka sa presunula pred Obchodný 

dom Stred vedľa novinového stánku. Vlastníkom monitorovacej 

stanice bol Slovenský hydrometeorolog ický ústav.   

 

Výsadba stromov  

V apríli pribudlo v meste 50 nových stromov. Šesť hrabov sa 

vysadilo na parkovisku Záhorácka. Na Mierovom námestí pribudlo 

desať javorov mliečnych guľovitého tvaru. 34 stromov bolo 

vysadených v zámockom parku. Doplnila sa pla tanová alej , okrem 

toho boli vysadené pagaštany, brestovce, hraby a štyri druhy dubov.  

Nová zeleň sa vysadila ako náhrada za vyrúbané a poškodené dreviny .  
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13. Spolky a organizácie  

 

 V Malackách pôsobilo v  tomto roku mnoho občianskych 

združení a  iných neziskových organizácií  s  rôznym zameraním.  

Pri všetkých elokovaných triedach MŠ pôsobili rodičovské 

združenia,  ktoré mali  formu občianskych združení. Neziskové 

organizácie pôsobili tiež pri všetkých základných školách 

a gymnáziách. Jedným z dôvodov ich ex istencie bola možnosť 

uchádzať sa o  dve percentá z  daní z  príjmov. Pre niektoré organizácie 

bol práve tento zdroj hlavným zdrojom príjmov na činnosť.   

V roku 2017 sa medzi uchádzačov o  dve percentá okrem 

rodičovských združení zaregistrovali aj t ieto právni cké osoby: 1.SFC 

Canaria Team Malacky, A.A.S. Asociácia Amatérov Sebaobrany, 

Alpha Boxing Club Malacky, Atletický klub AC Malacky, Auto Klub 

Malacky, Biliardový klub Malacky, Bowlingový klub Saturn Malacky,  

Boxing Club - Robotnícka telovýchovná jednota, Česko - Slovenská 

futbalová akadémia,  Dajme šancu predčasniatkam, Detské centrum 

Čertík, FC Malacky,  Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania n.f. ,  FS 

MACEJKO, FUTUS, Harmónia s prírodou, Klub vojenskej histórie -  

CARPATHIA, L2hockey, Ľudia pre Malacky, Lukost relecký klub 

Sagittarius Malacky, Malacké pohľady, Malacký vysokohorský 

spolok, Materské centrum VÁNOK, Mažoretky Ella Malacky 

Slovensko, MSK Malacky - Mestský stolnotenisový klub Malacky,  

Nadácia Pro Malacky, NAUČME SA UČIŤ, Občianske združenie 

Záhoráčik,  Poľovnícke združenie Gajary,  PRO FUTBAL FC 

MALACKY, ProMEMO, o. z. , RACING CLUB ZÁHORÁK, 

Rakárenček, RC LMK MALACKY, ROTARY CLUB MALACKY 

GOLF, Rybárske združenie MARHEČEK, SENIOR - geriatrické 

centrum n.o.,  Slovenský cykloklub ZÁHORÁK - MALACKY, 

Slovenský skauting, 69. zbor M.R.Štefánika Malacky, Slovenský zväz 
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minikár, Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum, ŠK 

DIANELLO, Športový klub sálového futbalu Buldoci, Športový klub 

Žolík Malacky, Štart pre naše deti, Tanečný klub Grande, 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky, TRVALKA o.z. , Vstúpte, n.o.,  

Záhorácky letecký klub Malacky, ZDRUŽENIE POTÁPAČSKÉHO 

KLUBU THETIS SLOVAKIA, Združenie pre deti  z  DeD, Združenie 

pre podporu rodín a detí, Združenie zdravotne postihnutých 

VIKTÓRIA - ZO Malacky, ZENIT SK, Zlatý vek, ZO Slovenského 

zväzu telesne postihnutých Malacky.  

Okrem uvedených občianskych združení a  iných spolkov 

pôsobili v  meste ďalšie organizácie.   
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14. Výročia, úmrtia  

 

Ivan Popelár (úmrtie)  

25. januára zomrel v Bratislave Ján Ivan Popelár, ktorý v 60. 

rokoch 20. storočia pôsobil ako profesor na malackom gymnáziu. 

Vyučoval dejepis, slovenský a nemecký jazyk. Zároveň nacvičoval so 

študentmi divadelné inscenácie. Bol známy aj ako spevák populárnych 

piesní.  Narodil  sa 5. mája 1939.  

 

Vševlad (Pankrác) Jozef Gajdoš (110. výročie narodenia)  

Františkánsky kňaz. Literárny a kultúrny historik. Narodil sa 

15. mája 1907 v Mani. Zomrel v rodisku 11. mája 1978. V Malackách 

je po ňom pomenovaná ulica.  Podrobnejšie informácie sa nachádzajú 

v zápise do kroniky mesta za rok 2012.  

 

Pavel Škrabák (úmrtie)  

9. júla zomrel vo veku nedožitých 74 rokov učiteľ a prvý 

riaditeľ ZŠ Záhorácka Pavel Škrabák. Školu riadil v rokoch 1991 až 

2007. Aj vďaka nemu sa škola stala známou ako športová škola. V 

roku 2016 sa zúčastnil osláv 25. výročia existencie školy.  P.  Škrabák 

je pochovaný na novom cintoríne v Malackách.  

 

Ľudo Zúbek (110. výročie narodenia)  

Prozaik,  publicista,  prekladateľ. Narodil sa 12. júla 1907 v 

Malackách. Pôsobil  ako bankový úradník v Malackách a na iných 

mies tach západného Slovenska. Potom odišiel  do Bratislavy. Pôsobil v  

Slovenskom rozhlase, Od roku 1957 sa aktívne venoval l iterárnej 

činnosti , stal sa známym spisovateľom. Zomrel 23. júna 1969 po 

krátkej ťažkej chorobe. Pochovali ho v Malackách na starom 

cintoríne. Pomníku z egyptskej žuly dominovala bronzová busta 
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umelca od Ľudmily Cvengrošovej. V lete 2008 vandali cennú bustu 

odstránili  a ukradli . V Malackách nesie meno Ľ. Zúbka jedna z ulíc.  

Podrobnejšie informácie o Ľ. Zúbkovi sa nachádzajú v zápise do 

kroniky mesta za rok 2012.  

 

Ján Terebessy (110 výročie úmrtia)  

 Architekt, staviteľ.  Pochádzal zo šľachtickej rodiny, narodil sa 

20. septembra 1839 v Bátorových Kosihách. Staviteľskému remeslu sa 

učil  u jedného z najvplyvnejších maďarských architektov 19. stor očia 

Miklósa Ybla, podieľal sa na budovaní najvýznamnejších stavieb v 

Budapešti.  Do Malaciek prišiel  Terebessy prebudovať kaplnku Sv. 

Anny v Čiernom kláštore na pálffyovskú pohrebnú kaplnku –  išlo o 

vrchnú časť krýpt. Kaplnka bola  vysvätená v roku 1867. V  meste sa 

už usadil a postavil  tu viaceré budovy –  budovu okresného úradu pri  

potoku Malina (1869, dnes tam stojí Lidl),  synagógu (1887), dnešnú 

základnú umeleckú školu (1894), obecný dom (1898) a zrejme aj  

ďalšie budovy. Terebessy staval tiež synagógu v B ratislave v roku 

1893 (podľa projektu Dionýza Milcha) a podľa informácií z rodiny 

tiež ďalšie budovy v Bratislave. V roku 1900 opravoval malackú 

synagógu zničenú požiarom.V Skalici postavil v roku 1897 kaplnku na 

katolíckom cintoríne, zasvätenú sv. Krížu. Terebessy sa krátko po 

príchode do Malaciek oženil  s  dcérou spomenutého miestneho 

staviteľa Augusta Kummera Filomenou. Zakrátko zomrela a neskôr sa 

oženil s jej sestrou Paulinou. Mali spolu sedemnásť detí,  z toho 

trinásť sa dožilo dospelosti . Syn Ján sa st al v Bratislave tabulárnym 

sudcom. Spomedzi vnukov najviac vynikli významný hlbinný 

psychológ Karol Terebessy, pedagóg Július Trebišovský (Terebessy) a 

stavebný inžinier Tibor Jávor. Ján Terebessy zomrel 14. júla 1907. 

Uložili  ho do novovzniknutej  rodinnej  hrobky na starom cintoríne v 

Malackách neďaleko hlavného kríža.  Na náhrobku bol umiestnený 
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portrét Jána Terebessyho vo forme reliéfu. Autorom diela bol 

Terebessyho zať sochár Karácsónyi.  V lete 2012 vandali reliéf 

ukradli.  

 

Ludwig Angerer (190. výročie narodenia) 

Ludwig Angerer sa narodil 15. augusta 1827 v Malackách 

pálffyovskému úradníkovi Ferdinandovi Angererovi a manželke 

Amálii. Študoval v Bratislave a v Pešti . Patril medzi priekopníkov 

fotografie, etabloval sa vo Viedni, fotografoval aj cisársku rodi nu.  

Zomrel 12. mája 1879 ako takmer 52 -ročný. Vo Viedni i v Malackách 

po ňom pomenovali  ulicu. Podrobnejšie informácie o Angererovi sa 

nachádzajú v zápise do kroniky za rok 2012.  

 

Pavel  Čaniga (úmrtie)  

 26 .  augusta tragicky zahynul Pavol Čaniga.  Od detstva se 

venoval modelárstvu, najskôr papierovému, neskôr plastikovému. 

Venoval sa modelárstvu. Bol päťnásobným majstorm Slovenska,  

získal druhé miesto v rámci Československa. Dvakrát  bol vyhlásený 

za najlepšieho športovca Zväzarmu v Československu. Umiestnil s a na 

4. mieste v medzinárodnej súťaži International Plastic Modellers 

Society v USA. Neskôr bol aj modelárskym rozhodcom. V roku 2005 

dostal ocenenie primátora mesta Pálfiho srdce.  

 

Vendelín Kučera (80. výročie úmrtia)  

Vendelín Kučera sa narodil 12. marca 1893 v Malackách. V lete 

1909 vstúpil  do františkánskeho kláštora. V roku 1915 ho vysvätili  za 

kňaza. Bol kazateľom, katechétom, organistom, hudobným 

skladateľom. Zomrel 31. decembra 1937. Pomenovali  po ňom jednu z  

malackých ulíc. Podrobnejšie informácie s a nachádzajú v zápise do 

kroniky z roku 2013.  
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Zoznam skratiek a značiek  

 

a. s. –  Akciová spoločnosť  

BFZ –  Bratislavský futbalový zväz  

BSK –  Bratislavský samosprávny kraj  

BVS –  Bratislavská vodárenská spoločnosť  

CVČ –  Centrum voľného času  

CPPPaP –  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie 

ČR –  Česká republika  

ČSFA –  Československá futbalová akadémia  

DHZ –  Dobrovoľný hasičský zbor  

DNH –  Divadlo na hambálku  

EÚ –  Európska únia  

FS –  Folklórny súbor  

IDS BK –  Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja  

KSS –  Komunistická strana Slovenska  

ĽŠ –  Ľudová strana  

MCK –  Mestské centrum kultúry  

MC –  Materské centrum  

MHD –  Mestská hromadná doprava  

MsCSS –  Mestské centrum sociálnych služieb  

MsP –  Mestská polícia  

MsÚ –  Mestský úrad  

MsZ –  Mestské zastupi teľstvo  

MŠ –  Materská škola  

MŠR –  Mestská školská rada  

NEKA –  Nezávislý kandidát  

NR SR –  Národná rada Slovenskej republiky  

OD –  Obchodný dom  
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OU –  Odborné učilište  

OZ –  Občianske združenie  

PTPZ –  Priemyselno-technologický park Záhorie  

PZ –  Policajný zbor  

RCDM –  Regionálne centrum destinačného manažmentu  

RŠ –  Rada školy  

RTJ –  Robotnícka telovýchovná jednota  

SCK –  Slovenský cykloklub  

SD –  Spoločenský dom  

SOŠ –  Stredná odborná škola  

SZFB - Slovenský zväz florbalu  

ŠH –  Športová hala  

ŠKD –  Školský klub detí  

SOU –  Stredné odborné učilište  

SpŠ –  Spojená škola  

SR –  Slovenská republika  

ŠJ –  Školská jedáleň  

ŠKD –  Školský klub detí  

ŠSK –  Športovo-strelecký klub  

TIK –  Turisticko-informačná kancelária  

TJ –  Telovýchovná jednota  

TK –  Tanečný klub  

ÚP –  Územný plán  

ÚPSVaR –  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

VO –  Volejbalový oddiel  

VZN –  Všeobecne záväzné nariadenie  

ZPMP –  Združenie na pomoc ľuďom s  mentálnym postihnutím  

ZŠ –  Základná škola  

ZŤP –  Zdravotne ťažko postihnutý  

ZUŠ –  Základná umelecká škola  
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Príloha č. 1  

Výsledky volieb do VÚC (BSK)  4.  11. 2017 

 

Volebná štatistika –  mesto Malacky  

 

Počet zapísaných voličov: 15 704  

Počet vydaných obálok:       4 455  

Volebná účasť:       28,36 %  

 

Volebná štatistika –  obvod č. 12  

Počet zapísaných voličov: 19 611  

Počet vydaných obálok:       5 248  

Volebná účasť:       26,76 %  

 

Volebná štatistika –  Bratislavský kraj  

Počet zapísaných voličov: 584  995 

Počet vydaných obálok:     183 342 

Volebná účasť:      31,34 % 

 

Voľby poslancov zastupiteľstva BSK –  výsledky (poradie podľa 

počtu hlasov)  

  

Juraj Říha     2 721 v celom obvode  2525 v Malackách  

nezávislý kandidát   

 

Lucia Vidanová    1 520    1424  

nezávislá kandidátka  

 

Peter Hallon            1 499   1 136  

nezávislý kandidát   

 

Marián Haramia              992      786  

nezávislý kandidát   
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Martin Macejka    870      811  

Sloboda a Solidarita,  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti  

(OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie,  Strana maďarskej 

komunity - Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna 

strana, Zmena zdola,  Demokratická únia Slovenska   

 

Jozef Mračna         391   306  

MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski 

liberálni  demokrati,  Strana zelených, SDKÚ - DS - Slovenská 

demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, 

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   

 

Oskar Dobrovodský      312   252  

SME RODINA - Boris Kollár   

 

Anton Pašteka       312   293  

MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski 

liberálni  demokrati,  Strana zelených, SDKÚ - DS - Slovenská 

demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, 

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   

 

Marian Novota     257    219  

Sloboda a Solidarita,  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti  

(OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie,  Strana maďarskej 

komunity - Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna 

strana, Zmena zdola,  Demokratická únia Slovenska   

 

Stanislav Haramia    215    162  

Slovenská národná strana   

 

Vavrinec Studenič      154      81  

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko   

 

Peter Kováč       153    118  

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko   

 

Peter Stanek        86      22  

nezávislý kandidát   

 

Ján Kubinec         52        34  

Slovenská národná strana   

 

Vladimír Petráš         40      32  

SME RODINA - Boris Kollár   
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Voľby predsedu BSK –  výsledky (poradie podľa získaných percent 

v celom kraji)  

 

Juraj Droba  20,4 % kraj 15,46 % Malacky  (656 hlasov) 

Sloboda a Solidarita,  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti  

(OĽANO), Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja,  

NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická 

únia Slovenska   

 

Rudolf Kusý       18,6 %   18,03 %   (765)  

nezávislý kandidát   

 

Milan Ftáčnik     17,5%   25,81 %        (1 095)  

nezávislý kandidát    

 

Ján Mrva                16 %      5,94 %   (252)  

nezávislý kandidát    

 

Pavol Frešo    10,9 %   14,78 %   (627)  

nezávislý kandidát    

 

Daniel Krajcer   7,7 %    8,74 %   (371)  

MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni demokrati , Strana zelených   

 

Ľubomír Huďo    3,4 %    3,01 %   (128)  

nezávislý kandidát   

 

Jozef Uhler    2,2 %     1,92 %    (84)  

nezávislý kandidát  

 

Natália Hanulíková   0,8 %       1,74 %    (74)  

Strana zelených Slovenska   

 

Martin Jakubec   0,7 %    1,08 %    (46)  

nezávislý kandidát   

 

Lukáš Parízek    0,4 %    0,47 %    (20)  

Slovenská národná strana    

 

Rastislav Blaško    0,3 %     0,82 %    (35)  

nezávislý kandidát   

 

Jalal Suleiman    0,3 %     0,37 %    (16)  

Komunistická strana Slovenska    
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Jozef Danko     0,3 %    0,58 %    (25)  

nezávislý kandidát   

 

Andrej Trnovec    0,3 %    0,42 %    (18)  

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku    

 

Milan Lopašovský     0,1 %    0,16 %     (7)  

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)   

 

Marián Leinerovič     0,1%    0,35 %       (15)  

NOVÝ PARLAMENT   

 

Ľubomír Kolárik     0,1 %    0,18 %     (8)  

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov  
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Príloha č. 2  

Dotácie mesta za rok 2017  

Dotácie na podporu športových k lubov v roku 2017 (činnosť)  

1. TJ Strojár     24253,- eur 

2. LK Sagittarius      1912,- 

3. TK Tie break      1118,- 

4. SPZ-klub streleckých nádejí     538,- 

5. 1.SC Malacky florbal    2975,- 

6. Žolík       3898,- 

7. 1. SFC Canaria Team    2710,- 

8. leteckí  modelári  - RC LMK   1672,- 

9. Alfa boxing club     3627,- 

10. ŠK Buldoci       184,- 

11. ČSFA       3465,- 

12. Boxing club RTJ     3760,- 

13. ACC - cykloklub      455,- 

14. VOMO vodný motorizmus   2708,- 

15. Športovo-strelecký klub ZTŠČ   1955,- 

16. SCK Záhorák       404,- 

17. TK Grande       1662,- 

18. FC Malacky      1814,- 

19. Mažoretky ELLA     1076,- 

20. Klub vojakov v zalohe    1523,- 

21. Mestský stolnotenisový klub   4289,- 

22. Klub VOMO MA-JAK    1436,- 

23. Auto klub Malacky        94,- 

24. AC Malacky      6801,- 

spolu       74330,- 
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Dotácie na podporu reprezentácie mesta v oblasti športu  

1. Atletický klub AC Malacky           9 000,- €  

2. TJ STROJÁR MALACKY  

  Hádzanársky oddiel                 35 000,-€  

3. FC Malacky               41 650,- €  

4. Športový klub Žolík Malacky         12 000,- €  

5. MSK Malacky- Mestský stolnotenisový klub     9 000,- €  

Spolu: 106650,-€  

Dotácie z rezervy primátora - športové kluby  

1. AMK Veterán Malacky        200,- €  

2. ČSFA           600 

3. ČSFA           600 

4. FUTUS           200 

5. JUDO-club TJ Strojár Malacky       600 

6. Benzinol team oddiel vodného motorizmu      400 

7. RC LMK Malacky         400 

8. Klub vojakov v zálohe 069 BA Malacky     600 

9. Športový klub Žolík - Malacky           1500 

10. Športovostrelecký klub ZTŠČ Malacky     600 

11. ZENIT SK         150 

12. Záhorácky letecký klub Malacky      600 

13. SJ SPORT o.z. Malacky        700 

14. Spolok pre voľný čas - FRETI       150 

15. MSK Malacky - Mestský stolnotenisový klub  1200 

16. FC Malacky         950 

17. Mažoretky Ella Malacky Slovensko         1300 

18.  "Rybári Malacky Slovensko"     1000 
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19. Boxing club - Robotnícka telovýchovná jednota   200 

20. Andrea Murániová - SALTATRIX     200 

21. Mažoretky Ella Malacky Slovensko    1500 

22. Občianske združenie dziMÄ       400 

23. Klub vodného motorizmu MA -JAK Malacky   1000 

24. SJ SPORT o.z. Malacky        300 

25. MSK Malacky - Mestský stolnotenisový klub Malacky 300  

26. Telovýchovná jednota STROJÁR Malacky     300 

27. Telovýchovná jednota STROJÁR Malacky   1350 

 

Dotácie pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti  

1.  Jednota dôchodcov Slovenska –  ZO Malacky   1764 €  

2.  Slovenský zväz telesne postihnutých –  ZO Malacky  1764 

3.  OZ Zlatý vek        1764 

4.  ZZP Viktória –  ZO Malacky       1764 

5.  OZ Kardioklub Malacky        546 

6.  Svitanie –  ZPMP v Malackách       900 

7.  Klub zdravotne postihnutej mládeže a detí Malacky    350 

8.  Vstúpte, n.o.          2100 

9.  Združenie žien Slovenska –  Klub Malacky     250 

10.  Slovenský Červený kríž  –  miestny spolok II    150 

11.  Materské centrum Vánok –  OZ Malacky    1000 

12.  OZ Združenie na podporu detí  a rodiny - DaR    500 

13.  OZ Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky        450 

14.  Únia nevidiacich a slabozrakých –  ZO č. 52    900 

spolu 14 202 €  
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Dotácie pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre  

1.  ANO, n.f. Malacky          245 

2.  OZ Ľudia pre Malacky        1000 

3.  Okresná organizácia - Slovenský poľovnícky zväz      800 

4.  Slovenský skauting, 69. zbor M.R.Štefánika Malacky  555 

5.  MFF Eko, s.r .o. –  Ekotofilm –  Envirofilm Tour 2017  600 

6.  Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov   300 

Dotácie pre iné neziskové organizácie  

1.  Klub fi latelistov ZSF 52 -32 Malacky       400 

2.  69. zbor M.R. Štefánika, Slovenský Skauting Malacky 600  

3.  OZ Naučme sa učiť          400 

4.  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Malacky             2000 
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Príloha č. 3  

Kamerový systém MsP v  meste –  rozmiestnenie kamier  

 

Kamera č.1   

Umiestnenie:  Stĺp pre semafory na Kláštornom námestí .  

Monitorovaný priestor:  Ul.  gen. M. R. Štefánika, ul. Radlinského, ul. 

Záhorácka, Kláštorné námestie.   

 

Kamera č.2  

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia na Nádražnej ulici.  

Monitorovaný priestor:  Ul. Radlinského, ul. Nádražná.  

 

Kamera č.3  

Umiestnenie:  Stĺp určený výhradne pre kameru v zámockom parku.  

Monitorovaný priestor:  Zámocký park  –  spodná časť pri vchode od 

hlavnej brány.  

 

Kamera č.4  

Umiestnenie:  Obytná budova na Pribinovej ulici.  

Monitorovaný priestor:  Ul. Pribinova, Malé námestie,  ul.  Záhorácka.  

 

Kamera č.5  

Umiestnenie:  Obytná budova Mierové námestie 14.  

Monitorovaný priestor:  Ul. Bernolákova, Mierové námestie.  

 

Kamera č.6  

Umiestnenie:  kostol Najsvätejšej Trojice.  

Monitorovaný priestor:  Ul. Brnianska, ul . Záhorácka, Cesta mládeže.  

 

Kamera č.7  

Umiestnenie:  Obytná budova ul. Štúrova (sídl.  JUH).  

Monitorovaný priestor:  Ul. Štúrova, ul . Ľ. Fullu, ul. D. Skuteckého, 

ul. F.  Maľovaného.  

 

Kamera č.8  

Umiestnenie:  Stĺp určený výhradne pre kameru ul . Stupavská  .  

Monitorovaný priestor:  Ul. Stupavská.  

 

Kamera č.9  

Umiestnenie:  Obytná budova ul. Ľ. Fullu (sídl . JUH).  

Monitorovaný priestor:  Ul. Stupavská, ul . Ľ. Fullu, ul. M. Til lnera.  

 

Kamera č.10  

Umiestnenie:  Športová hala Malina.  
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Monitorovaný priestor:  Ul. Sasinkova, parkovisko ŠH -Malina, 

parkovisko pred obchodom Billa.  

 

Kamera č.11  

Umiestnenie:  Budova kina.  

Monitorovaný priestor:  Ul. Hviezdoslavova, ul . Jána Kostku.  

 

Kamera č.12  

Umiestnenie:  Obchodný dom Jednota.  

Monitorovaný priestor: ul. Zámocká,  priestor pred LIDL-om, ul.  

Sasisnkova.  

 

Kamera č.13  

Umiestnenie:  ul.  Prí jazdná.  

Monitorovaný priestor:  Verejné priestranstvo pri  obchodných 

centrách, vjazd do mesta.  

 

Kamera č.14  

Umiestnenie:  Obytná budova ul. Veľkomoravská.  

Monitorovaný priestor:  Ul. Veľkomoravská, Bernolákova.  

 

Kamera č.15  

Umiestnenie:  Stĺp určený výhradne pre kameru ul . Duklianskych 

hrdinov.  

Monitorovaný priestor:  Nemocnica, ul.  Duklianskych hrdinov.  

 

Kamera č.16  

Umiestnenie:  Stĺp určený výhradne pre kameru v zámockom parku.  

Monitorovaný priestor:  Zámocký park  –  vrchná časť –  pri  kaštieli .  

 

Kamera č.17   

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia na ul. M.R. Štefánika.  

Monitorovaný priestor: Monitorovaná ul.  Štefánika, ul.  Stupavs ká, 

výjazd z mesta,  pohostinstvo Tabarín, železničný prejazd a priľahlé 

priestory.  

 

Kamera č.18   

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia na ul. 1 Mája.   

Monitorovaný priestor: ul.  1 Mája,  ul . Pribinova.  

 

Kamera č.19   

Umiestnenie:  Obytný dom na ul . M. Rázusa.  

Monitorovaný priestor: ul.  M. Rázusa, ul . 1 mája,  areál Centra 

voľného času a priľahlé parkoviská.  
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Kamera č.20   

Umiestnenie:  Obytný dom ul.  Štúrova.  

Monitorovaný priestor:  Ul. Štúrova, základná škola, materská škola,  

pošta, areál  pre venčenie psov, športové ihriská.  

 

Kamera č.21  

Umiestnenie:  Strešná konštrukcia tribúny v zámockom parku.  

Monitorovaný priestor: Kaštieľ,  športový areál  a priľahlé budovy v 

Zámockom parku.  

 

Kamera č.22   

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia na Ceste mládeže.  

Monitorovaný priestor: výjazd z mesta, ul. Hviezdoslavova, Cesta 

mládeže  a z časti  ul.  Záhorácka, prevádzky nachádzajúce sa na tejto 

ulici .  

 

Kamera č.23   

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia na ul. Družstevná.  

Monitorovaný priestor: Ul.  Družstevná, ul. Mlynská, vjazd  a výjazd z 

mesta.  

  

Kamera č.24   

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia na ul. Nádražná.  

Monitorovaný priestor: Ul.  Nádražná, trhovisko, prevádzky, cesta ku 

stanici .  

  

Kamera č.25   

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia na ul. Nádražná - budova 

železnične j  stanice.  

Monitorovaný priestor: Ul.  Nádražná, železničná stanica,  autobusová 

stanica,  parkoviská.   

 

Kamera č.26   

Umiestnenie:  Stĺp určený výhradne pre kameru - budova elektrickej 

rozvodne.  

Monitorovaný priestor: Skatepark.   

 

Kamera č.27   

Umiestnenie:  Stĺp určený výhradne pre kameru na ul. Hlboká.  

Monitorovaný priestor: ul.  Hlboká, zberný dvor.   

  

Kamera č.28   

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia v  zámockom parku.  

Monitorovaný priestor: Hádzanárske ihrisko v  zámockom parku.   
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Kamera č.29  

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia v  Zámockom parku.  

Monitorovaný priestor: Vnútro blok športového areálu v  Zámockom 

parku.  

Kamera č.30  

Umiestnenie:  Budova Mestského úradu Malacky (Inkubátor).  

Monitorovaný priestor: Kláštorné námestie, ul. Hviezdoslavova, 

svetelná križovatka, ul. Bernolákova.   

Kamera č.31  

Umiestnenie:  Stožiar Správy povodia Moravy.  

Monitorovaný priestor: nájomné byty pri Maline, časť sídliska Juh, 

 ul. Jánošíkova, ul . Ladislava Novomeského.  

Kamera č.32  

Umiestnenie:  Stĺp verejného osvetlenia.  

Monitorovaný priestor: ul.  Jesenského, ul. Záhradná, budova letného 

kúpaliska.  

 

 


